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 ךייקרא ינו'ג תִנתִמ ואדיו תוטלק 5 ₪

 זארימ תנתמ בשחמ יקחשמ 5 ₪

 תוקילדמ 2 תוצלוח 5 ₪

 קחשמ ינוטילקת 10 ₪

 םייונמל - סמייג-גאב תנתמ
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 םידלהש ןפפ בטס" עוגְסל
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 בצקל לגרתהל םתקפסה רבכ
 ונחנא שדוחה יכ ,יפוי ?קינוס לש
 תובתכ יתש םכילא םיצירמ
 (לסחו ל"ז) סונאי םוקמב .תוי-קינוס
 דומעב יקינוס-סקימוק תרדס הנשי
 לע אורקל ולכות 21 דומעבו 4
 ילוא .2 קינוס ,שדחה קחשמה
 תרוצב ןותיעה תא רוזגנ אבה שדוחב
 !דופיק

 לש הגיגה שי שדוחה
 יוב-םייגה ילעבל ,םיסמדא
 םיפיטו םיטרפ .ודנטנינהו
 לע תוריהז .29-ו 23 םידומעב

 רבכ םיאבה םי-\/12-ה תרשע
 הלרגהב ופתתשה ךכו יונמ ושע
 תנתמ 26 קחשמב וכזו תישדוחה
 חלשיי קחשמה - טק 5

 :םהיתבל

 ,הדוהי ןבאמ ןמידרפ ןרומ
 איג ,ביבא לתמ ףופיסוי םהרבא
 ,ידג ןיעמ ירבצ דעלג ,הפיחמ רפוס
 ןדס בירי ,קילאיב תירקמ רפלא ינוי
 ,הוקת חתפמ דלפ רמות ,ביבא לתמ
 םתור ןולא ,דרעמ ןמטוג ירמוע
 .ביבא לתמ ןמפרוד לטו הירהנמ

 1992 רבמצד :20 ןויליג

 סקימ :סקימוק
 םלועה לכמ תושדח :פוקס

 \\רה0וו8

 םיקיקלח

 םידיקפת יקחשמ :%
 ו
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 הביתכה ינפל :םידיקפת יקחשמ

 ייפ הל ןגרומ :םידיקפת יקחשמ
 םיכויחו םינוקרד :םידיקפת יקחשמ

 ףושיכ ירפס :םידיקפת יקחשמ

 םיבתוכ םיארוק

 יקינוס :שדח סקימוק
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 יונישל םינתינ ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ
 תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה

 !םי-\/12. ולה

 תונתמ קלחל םיגהונש ןוכנ
 תא םידקהל ונטלחה ?הכונחב
 םירשעל קלחלו םיישדוחב ןיינעה
 םיצורחה םי-\/12-ה ןיבמ השימחו
 םייונמ םישועו םירייצמו םיבתוכש
 דומעב .םידחוימ םירפו'צ \א12-ל
 םייונמה תרשע תומש םיעיפומ הז
 .ונלש הליגרה הלרגהב וכזש
 ואצמת (!בוט ושפח) ןויליגה ךשמהב
 ונילא ובתכש םיארוקה תומש תא
 םישדוחב םג .סרפב וכז ךכו
 ימל דימתו ,םיסרפ קינענ םיבורקה
 וא םיפיט וא םיבתכמ ונל חלושש
 םיאתה תא וצמא .םידמחנ תונויער
 .םכל יאדכ .םירופאה

 םיבשוח ,תכרעמב ,ונחנא
 יכה-יכה אוה יחכונה ןויליגהש
 שי .הכ דע םכילא ונאבהש ןיינעמ
 רתויו םיאשונ רתוי לע תובתכ רתוי
 תומוסרפ םג שי .םישדח תונויער
 םיבתכמ ונלביק רבכו \/ז2-ב
 שידקנש םיצורש םישנאמ םיסעוכ
 לבא ,החילס .תומוסרפל םוקמ תוחפ
 םה תומוסרפה .הככ ךלוה אל הז
 םיליכמ םהו ןויליג לכמ בושח קלח
 םיניינעמש םירצומ לע קתרמ עדימ
 ויה אל םא ,הזמ ץוח .םי-וא?
 איצוהל םילוכי ונייה אל תומוסרפ
 הדות לבא .םכרובע ןוחריה תא
 .םתסחיתהש

 ורקיב םי-טש12 המכ
 ,בשחמה יקחשמ תדיפילואב
 ?תוכוסב היבכמה רפכב הלהנתהש
 .המשרתהו םש התיה תכרעמה
 לע הלכתסה ,םינותנ הפסא ,רמולכ
 תועורת תוארל התנהנו םיקחשמ
 תונוילג וקלוח רשאכ ליגו הלהצ
 לא ,רבע תונוילג) ואז? לש םניח
 ונלביקש ירקיעה םשורה .(...וגאדת
 יכה ןגלבה אל לבא - ןגלב לש היה
 ,הרקמ לכב .םעפ יא וניארש לודג
 קלחב תוחפל הנהנ םש היהש ימ לכ
 שיאה היה ןכסמ יכה .תוגוצתהמ
 דמע אוה :שוטניקמ יבשחמ גיצהש
 םיבהוא ןאכש רבתסמ .דבל ירמגל
 6 קר

 אוה םידיקפתה יקחשמ רודמ
 ונחבת םאו ,ליגרכ ,ףיקמו לודג
 לחש ולגת ,סקימוקה רודמ תא בטיה
 תורמתו שאו םדב רמגנ סונאי :יוניש
 אבש ,שדחה סקימוקה יחי .ןשע
 !ומוקמב

 הניד

 6 כ
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 ריג-םייג אשינה היזיולטה קחשמל
 ,תודחוימ םיקחשמ תוטלק קר תומיאתמ
 הנשהש העידוה הגס םנמא .ודובע תורצוימה
 ...זא דע ךא םיקחשמה רפסמ תא ליפכת
 תמאתמש ,הרסחה הילוחה אוה ריג רטסמה-
 ץופנה םטסיס רטסמ הגס תוטלק ןיב
 .אשינה ,ריג-םייגה קחשמה ןיבל לארשיב
 םיצורה יתיב הגס ילעבל חונ ןורתיפ והז
 עיקשהל ילבמ אשינה רישכמה תא שוכרל
 ורכז אנא .םישדח םיקחשמב
 ריג-םייגה לש םיירוקמה םיקחשמהש
 לילצו הקיפרג םיקפסמ תאז לכב
 .םירפושמ
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 גוליד לע םימלוחה לכ ,בל ומיש
 הארנה רצומ םייק !םיקחשמב םיבלש
 יני'ג-םייג ומשו קחשמ תינסחמ ומכ
 ןויערה .םידוק אלמ רפס םע עיגמ אוהו
 רישכמל תרבחתמ תינסחמהש אוה
 תא םיסינכמ הכותל ,ודנטנינה וא הגסה
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 םיצור התוא קחשמה תינסחמ
 םיצחולו קחשל םיליחתמ ,קחשל
 | שקבמה ךסמ לבקתמ .0%6 לע
 | תא םיחתופ .דוק שיקהל ךממ
 | דומעבו ינ'ג-םייגל ףרוצמה רפסה
 ,םידוק םיעיפומ קחשמל םיאתמה
 .אבה בלשל ךתוא ריבעמ דוק לכש
 ףיסוהל ,דוקינב טולשל וליפא ןתינ
 םינמחתמל .םייוקישו תוליספ
 ולב

 .ודנטנינלו הגסל ץראב בורקב

 ?היזיולט וא םירפס
 וא םירפס ?חלצומ רתוי המ

 הזיא טילחהל םתחלצה אל םא ?היזיולט
 ןכתיי ,םכלש הנישה רדחב םישל יאדכ
 הווהי ספיליפ לש שדחה רישכמהש
 "הירפסה הארמ" והזש םינעוט םה ...ןורתיפ
 קית ומכ הארנ הז ונל .םיעשתה תונש לש
 תוריל 250 ,הינטירבב ריחמה .ידרשמ
 ?אל ,הובג תצק .גנילרטש

 וודנטנינלכ םירוטלומיס

 ירישכמ לש יתוכאלמה קפואה לע
 רוטלומיס עיפוהל ליחתמ םלועב ודנטנינה
 .א[וטזסקזספ6 תרצותמ ,2-2ע15 הסיטה

 רפוסלו ודנטנינל דחוימב םאתוי קחשמה
 .ותלועפ תא וציאיש םיבבש ללוכ ,ודנטנינ
 רתוי בוט וליפא היהי קחשמהש םישחלמ
 םיכחמ ונחנא !6-ב רשאמ ודנטנינב
 .ןיינעה תא תוסנל םייניע ןוילכב

 יקי ינריירש
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 ?םירבכע דגנ לערה תא םתיאר

 ןטק לכימב היה הז ?ותוא ונמש הפיא
 לש יעבטה יובירה בצק ...בנז םע ןבלו
 רחאל שדח אישל עיגה םלועב םירבכע
 .ודנטנינ-רפוסל רבכעה לש ותזרכה
 קחשמה םע רבכעה רכמנ םייתניב
 לש רויצה תנכות ,א[גזו0-ץ8הות[
 רבדה הניא הנכותה .ודנטנינ-רפוסה
 םיווקמ ונחנא לבא ,םלועב רתויב קירבמה
 - אל םא .ןמזה םע םירופיש לע עומשל
 ...ונינקש לערב שמתשנ

 יש כ א כ דל וז זס (ג ג
 (/ו!2 ר"ד :בחכו קדב

 יאדוב ,ןויעב 12 לכ ארוק התא םא
 רוציקבו שדחה רישכמה תנומתב תלקתנ
 לירפאב דלונ \/סח06חה683 .וייח תודלות
 הגס תרבח ןיב ךודישה רצות אוהו 2
 השכר הרבחה .1/6  הקינורטקלאה קנעל
 רישכמ תא רציל תויוכזה תא הגס תרבחמ
 הספוקב (םדוק 12 האר) ביירד-הגמה
 הכותב תללוכה םיהדמ בוציעב השדח
 הידמיטלומ יקחשמ רובע 62-אסאו]
 .םיפסונ םיינכט םירופישו םידחוימ

 חוכ קפס ,דחא קיטסיו'ג תללוכ הליבחה
 | .םיקחשמ 4 ללוכה רוטילקתו

 ךא ןפיב קר רישכמה רכמנ יקוח ןפואב
 תונידמ ראשל וכרד אצמ אוה דואמ רהמ
 תונטק תויומכב רכמנ אוה .קוחרה חרזמה
 תורש אלל ,תיטאריפ הרוצב ,הפוריאב םג
 .תוירחא וא

 דוע לחה תורבחה ןיב ךודישה ןויער
 רישכמה תא רציל וויק תורבחה .1991 ילויב =

 יקחשמב עדיה הגסלש ןוויכמ ,קושב ליבומה
 רתויב ינכדעה עדיה 1/6-לו היזיולט
 .ואדיוו 6-א00א1 תייגולונכטב

 הכירכ םתס וניא \/סתש6ו628-ה

 ..םירוטילקת ןנוכ םע ביירד-הגמל השדח
 םוחתב ןויסנ לש תובר םינש 1/6 -לש ןוויכ
 םינורחאה םירופישה תא וחקל םה ,לילצה
 תא וסינכהו ילטיגידה עמשה םוחתב
 םה .ו טח66ח688-ה ךותב וללה םיביכרה
 לש הקינורטקלאה תא תונשל ולכי אל
 תמרב.עוגפל וששח יכ ,ומצע ביירד-הגמה
 = .ביירד-הגמה יקחשמ םע תומיאתה

 וקסיד ,טקפמוק) 60 לילצ - האצותה
 .היזיולטה יקחשמ תישעתב ותמגודכ ןיאש

 לילצ קפסל אוה ושע םהש המ ,תינכט
 ליבקמה (1 םוו 00) רוהט ילטיגיד
 .רתויב בוטה יתיבה קסיד טקפמוקל

 דבעמ - כ/גע ורצי םה םיקחשמה רובע

 עמשה םוחת תא ביחרמה ילטיגיד לילצ
 רתוי קזח םיעמשנ םיקזח םילילצ) ימנידה
 תקיסומ לש (רתוי ךר - םיכר םילילצו
 ופיסוה םה ,ףסונב .הליגר הסוחד םיקחשמ
 המ תדימבו סב ילילצ רשפאמה ףסונ לגעמ
 .יריו תוצצפה ילילצ

 םג הלפיט 1/6 ,לילצב לופיטהמ ץוח ,
 התע שי רישכמל .הנומתה תוכיא רופישב
 התוא םירבחמ רשאכש 5טקשע-\115 תאיצי
 ,וזכ הסינכ םא שדח היזיולט רישכמל
 הלועמ תוכיאב הנומת ךסמה לע תלבקתמ
 ₪08 לש ומכ טעמכ

 ןופורקימ ירוביח ינש םימייק רישכמב
 ,ילטיגיד דה) םיפסונ לוק ירופישו רסקימ םע
 ןיב הדרפה ,לילצה ןוט תא תונשל תורשפא
 (םדוק \א12 האר) א11כז קשממו (םילילצה
 .תרזוח העמשהל

 תדיחי הללכנ \סה66:8628-ב

 ךכ) ןפיב ןורחאה טיהלה איהש ,
 - ףוטח רוקיבל רזחש יחא רפסמ
 סינכהל אוה ןויערה (חרזמהמ
 הקיסומ לש דחוימ רוטילקת
 תונרקומ ךסמה לעו ןנוכל
 ינפל תוינש יתש רישה תולימ
 .[ןתוא רש רמזהש

 לוכי שמתשמה התא
 טאודב רישלו ןופורקימ זוחאל
 רישלו ולוק תא וא - רמזה םע
 לכבש רפסמ ,יחא ,ינד .ולוס
 | םינפי אצומ התאש םוקמ
 ₪ םה םילבמ
 ן רך רישל םיגהונ
 ירישכמ םע
 המ 6

 הז ?"םכתעד
 אובל' לכה"
 הל'הרש םוקמב
 ?ןורש

 הלעפה רותפכ 4
 ₪551 רותפכ 8
 רוטילקתה בצמ תוירונ 6:

 לילצ תוכיא רפשמ
 סב ילילצ רפשמ =
 3730686 תדוהת גתמ >

 םדומ רוביח 6
 היזיולטל רוביח 11
 5-\/115 רוביח ]
 ואדיול האיצי ]
 ואירטס עמש רוביח א
 1101 רוביח 1.
 תוינזואל רוביח א
 םינופורקימ ירוביח א
 רוטילקת עיגמ \\/טת6ודהטשא לכ םע

 ,1:6%צ) םיקחשמ העברא ליכמה
 קצצגתמוש א[גשטוט ,ק16]00 [ופהזס]ז
 תונכות עברא םגו ((0שן2 8?56תו6|0-|

 .הוגסא6

 ה



 - תורחתל רמוח אוה ףא היהש
 םיאתמ קחשמ וניא הז לבא
 ויה תואצותהו תויולהקתהל
 ונאצמו האלה ונרבע .םאתהב
 תונקל הצורש ימל ץועיי ןכוד
 ,חנו רזומ גוז בשי םש ,בשחמ
 יאדכ המ םתוא ונלאש טעמכ
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 הדאיפמילוא /\ +
 המייקתה תוכוס דעומה לוחב

 .םיבשחמ תדיפמילוא היבכמה רפכב
 ,םש םוליעב) האצי \([7. תרחבנ

 \צ[/ ר"ד תאמ
 ונלוכל תרכומה 2005 הלעפהה תכרעמ

 ,דואמ םשוגמו ןשוימ הלעפה קשממ הניה
 .5.0 רפסמ ,רתויב השידחה התסריגב וליפא
 ינפמ ?"ןשוימ" קשממה תא הנכמ ינא עודמ
 ןנשל ,ם05 תונש רשע רחאל ,רזומ יד הזש
 ₪05-ל .הלעפה תכרעמ תודוקפ שיקהלו
 .640%-ה וקב ,תפסונ הרומח הלבגמ הנשי
 התא םא ,ןורכז 4א1 םע בשחמ ךל שי םא םג
 לוכי וניא בשחמה ,205-ב שמתשמ
 ןורכזה ראש .םהמ 640%--מ רתויב שמתשהל
 םיעיגמ ונא ןאכו .שומיש אלל רתונ
 \/1תסוא-ש תורמל .\\/ותטסואא תכרעמל
 תא תלטונ איה ,כ05 ךותמ תלעפומ
 שמתשהל תרשפאמו ולוכ בשחמב הטילשה
 .ךשמהב - ךכ לע דוע .ןורכזה ראשב

 בשחמ שבכ ןללגבש תוביסה תחא
 ,םינש המכ ינפל ,ב"הרא תא שוטניקמה
 תכרעמ שי שוטניקמל .ותלעפה תוחונ התיה
 תולועפה לכ - יפרג קשממ םע הלעפה
 .םינטק םינולמיס תרוצב ,ךסמה לע תוריוצמ
 עבצה" תטישב עצבתת הלועפ לכ טעמכ
 השקהב ךרוצ אלל ,רבכעה תרזעב "ץחלו
 .ללמ לש

 קשממה תא העיצמ \/ום6סוא8 תנכות
 47-מ ,ע6 יבשחמל המצועה בר יפרגה
 .הלעמו

 רידגהל ו/וח8סש% תרשפאמ ,ףסונב
 ,הנכות וב ץירהלו "ןולח"-כ ךסמהמ קלח
 ןתינ .רחא ןולחב הצר תרחא הנכותש תעב
 ללחה ףולא" קחשמה תא ליעפהל אמגודל
 ...ינש ןולחב "טסווק גניק" תא ,"ז[

 תונכות תצרה םג רשפאמ \\/ותסואצ
 ליחתמ ףיכה ךא ליגר 05-ל ובתכנש
 ,\/גם60ש8-ל דחוימב ובתכנש תונכותב
 לכל טעמב ואגפ6סוא8 תסריג תרצוי םויכ
 הנכות ךתושרב םא .תירלופופ [2025 תנכות
 דבעמ םע בשחמ םגו \\':חשטואפ -ל תדעוימה
 ולכוי תונולחב תונכותהש ירה ,486 וא 6
 הנוכמ וז הלועפ !תינמז וב לועפל
 איה .תומישמ יוביר וא ![ט|הוהפאוחע

 .תוירקחמו תויקסע תורטמב דחוימב הליעומ
 תעצבמה תינכות דחא ןולחב ליעפהל ןתינ
 תינמז-ובו בר ןמז שרודה ךבוסמ בושיח
 דבעמ תרזעב ךמסמ רחא ןולחב בותכל
 םצעב אוהש ,תונולחה ןיב רבעמה .םילילמת
 תרזעב עצבתמ ,הנכותל הנכותמ רבעמ
 הנכותה איה וזיא בשחמל הרומה ,רבכעה

 0-6 כ

 ?הז תא ךירצ ימ
 .תעכ ליעפהל הצרתש

 תכרעמל דחוימב הבתכנש הנכות
 לש יונפה ןורכזה לכמ תינהנ תונולחה
 4א18 לעב בשחמ ךתושרב םא .בשחמה
 ,\\1ם40וא% 3.1 הסריגב ץלמומכ) ןורכז
 וראשנו (הנכותהמ תלעותה ברימ תקפהל
 ש/ומטסוא% םג) םייונפ 2א18-כ םכותמ

 תינכותה תושרל ודמעי ,(!ןורכיז תספות
 ,לשמל ,לכות ךכ .םימימת 2א18 ךלש
 תניעטל 1.0008 (סז \\גחטסואפ תא ליעפהל
 רפסמבו םלדוגב םימוצע םיבושיח תונויליג
 .לודג

 תינמז וב םילעפומה תונולחה רפסמ
 דמועה יונפה ןורכזה תומכב קר יולת
 .ךתושרל

 ,\/גתשסשב 3.1 לש הנורחאה הסריגב
 :ונצרא רובע אקווד שודיח ונשי ,הרפסמ
 הנכותב קר העיפומ תירבעה !תירבע
 ,לארשיב תרכמנה

 תלעפהל סיסבכ הננכות וס
 תרשפאמ איה ךכ םושמו ,תורחא תונכות
 ןיב .תונוש תונכות ןיב םינותנ ףותיש
 תא םג ןייצל רשפא םיפתושמה םינותנה
 ,\וומבסש5-ב תירבעה .תויתואה תרוצ

 ,תכרעהמהמ דרפנ יתלב קלח איהש

 תשכר םא ,רמולכ .\/וחטסוא%-ל תמאותה
 התסרגש ,םאט6] ןוגכ האלפנ הנכות ל"וחב
 לכות ,\\ותשסואפ תחת קר תלעופ הנורחאה
 וליפא .תירבעב הכותב בותכלו הליעפהל
 .תירבעב עצבתי םינותנ ןוימ

 םולג רתוי דוע םישרמ םינותנ ףותיש
 .ו"רבעהו ךותח") (טז 6 28816 תורשפאב

 ,\/וחטסוא< ךותמ ליעפתש תינכות לכב
 וא וריבעהלו ךסמהמ עטק "ךותחל" לכות
 .ירמגל תרחא הנכות ךותל וקיתעהל
 ןיב טסקט ףותיש תורשפאמ הלאכ תורבעה
 ןיב תונומת וליפאו םינוש םילילמת ידבעמ
 .תונוש תויפרג תונכות

 הכותב תללוכ ואוםשסואפ ,לכל ףסונב
 איה ןלוכמ הבושחה ."הנתמ" תונכות המכ
 יפרג םילילמת דבעמ ,1160:0שש \ זו

 בתכ יגוס ןומה-ןומה םע ילגנא/ירבע
 תירבעב שי ףוס ףוס .םינוש םילדגב תויתואו
 ךסמה לע האור התאש המ - ואצ 51
 !אלפנו יתודידי ,טושפ .ריינה לע ךכ לבקתי

 :רפסב אוצמל ולכות ףסונ ליעומ עדימ
 ללוכה םלשה ךירדמה \/ו!ם60ש5 1
 .תוישומיש תוינכות רפסמ םע 11₪ ןוטילקת

 ?םיקחשמ םע המו
 םימייקה םיקחשמה בור ,הז בלשב

 אלש ,םיליגר 005 יקחשמ םניה םלועב
 הנורחאל .\/1ם808א%-ה תונורתימ םינהנ
 יקחשמ רציל הנכותה יתב בור ולחה
 םירוטילקתב םינסחואמה הידמיטלומ
 םיקחשמל .\/\מבסוא< תחת קר םילעופו
 ללוכ ,הידמיטלומ תואסריג םג ואצי םיבר
 .תונומת וליפאו תרפושמ היצמינא

 ךילהתה לש ואיש תא תוארל םיווקמ ונא
 הסריגב םג רואל אצי רשאכ ,1993 תליחתב
 הז קחשמ ."יעיבשה חרואה" קחשמה תירבע
 והז !הגמ 1000 םהש ,טייב הגי'ג ספות
 הריט ךותב שחרתמה אלפנ הקתפרה קחשמ
 םימוליצ ןה גצה לע תוארנה תויומדה ,הלודג
 קחשמב שי השעמל .םירויצ אלו םישנא לש
 טלוש ןקחשה .יח ואדיו טרס לש תוקד 6
 ךרוצלו (ואדיו תוארל ומכ) תויתימא תויומדב
 םג - םירייצל ףסונב ורכשנ קחשמה תקפה
 ...ןורטאית ינקחש

 .\/\חסוא<-ל רבע רבכ םלועה בור
 שיו :תונכות ןוילמ 8 ורכמנ הרבעש הנשב
 .לפכוי רפסמה הנשהש םינעוטש

 !!!ק(:-ה יחי

 חטשה תא קודבל (ןבומכ

 היה .ןגלבה תא ןייצל ךירצ ,לכ םדוק
 םע ואבש םישנאו תוקעצו שער םע ,ןגלב
 הלאכ םעו "יל ונקת" הברה ורמאו םירוה
 יל איבת" הברה ורמאו םירוה ילב ואבש
 אלל התיה הסינכהש ןייצל יאדכ ."תוארל
 תוכרע וקלוח הסינכבשו (!דובכה לכ) םולשת
 תונויליג ללוכ ,בושחימה םלוע לע עדימ
 תועמ תשלשה אלל ,הז םגו - ו\[2 לש רבע
 הרבע הכורעתל הסינכה .םינגראמה ידיל
 לוכי תוארל אבש ימ לכו תורחתה םלוא ךרד
 והשימש - הסיט ירוטלומיס לע גנעתהל היה
 תא ונלאש ?ויה תויושגנתה המכ .קסרמ רחא
 בורה" .עוריאב םיטפושהמ דחא ,יררה סמס
 ,םיסקמ ךויחב סמס ונל רמא ",םיקסרתמ
 קר ,הנה" .בשחמל בשחממ טעוש אוה דועב
 וירחא ונפדר "!וישכע דע ולפנ אל עברא
 השולש דוע וניליגו םיבוביס רפסמ ךשמב
 לבא - חצנמ היהש דחא ןקחשו ולפנ אלש
 .קסרתה אוהו דיה תא ול זיזה ןודלי והשזיא
 וגצוה תורחתב םיקחשמה .םלועב קדצ ןיא
 תונשרפל התכז הלשפ לכש ךכ ,קנע יגצ לע
 ביבס הגחה םיחמומה תצובק לש תינלוק
 .גצה

 םלואל ונתוא קחד ירשפא יתלבה שערה
 ונימחר .רדוסמ רתוי תצק קר היהש ,הגוצתה
 ,שוטניקמה ןכודב בשיש ןכסמה לע ורמכנ
 - וןלש בשחמה דצל ירמגל דדוב דמעש
 רחא וָבל ורפיס .ודיל ונרבעש םימעפה יתשב
 ,םישוטניקמב תוניינעתה התיה אקוודש ךכ
 םג וגצוה .ונלכתסה ונחנאשכ אל לבא
 הבשי ןקחש לכ דילו ,ודנטנינו הגס יקחשמ
 םא אלימ .דיב קנע קית םע תממעושמ אמא
 היה הז לבא - ךכ תחא אמא םיאור ונייה
 ,ללכה

 ,סירטטה קחשמ תא תוארל םג וניינעתה

 רהמ יד רבתסה ךא תונקל
 הכורעתל םיכייש אל םהש
 ונקפסהש ינפל ומלענ םהו
 .הפ תוצפל

 ירפס ןכוד תוארל ונינהנ
 םירפס ינומה ליכהש ,םיבשחמ
 הדי .תמיוסמ החפשמ תאצוהב
 ,רבתסמ ,לכב החפשמה לש
 וא םגרות ,ךרענ ,בתכנ רפס לכש םושמ
 תרחבנה .החפשמה ינבמ דחא ידי לע קפוה
 .רבד תונקל ילב האלה הרבעו התנהנ ,הארק
 לש וינפ ויזב תוזחל ונקפסה דוע ,ונרזחשכ
 ,םיבשחמב ינש ראותל טנדוטס ,םר ןנור
 ונאש תעב .הדיפמילואב הכוזה היהש
 תודדומתהמ ןנור ול הנהנ הלא םילמ םיבתוכ
 סיטרכש ,הילגנאב ,המוד הדיפמילואב
 הדיפמילואה ינגראמ ידיב ןמומ הילא הסיטה
 .תילארשיה

 םש היה אל לבא ,אשדל עגרל ונאצי
 עצוהש לכואה אל דחוימב - ןיינעמ רבד םוש
 לע רוזחל וניסינו המינפ ונבששכ .הריכמל
 ונרזח ,לכה תא וניאר רבכש וניליג בוביסה
 םויב עיגהל ונטלחהו תצקמב םיפייע התיבה
 םגש ,הכונחב ,תיפוסה תופילאה לש ןורחאה
 .ךרע יבר םיסרפ וקלוחי הב

 םישדח םיקחשמ

 ?בורקב רואל ואצי םישדח םיקחשמ וליא
 :ןלהלכ איה תיקלח המישר

 הלועמ טמדחש קחשמ ,טמחש המדמ
 גצ לכ לע לעופ ,תונוש ישוק תומרב
 ./\17ו אד יבשחמב

 ,םתספדהו םיכלהמה לע רוזחל תורשפא
 רחבמ ,תידמימ-תלת וא תידמימ-וד הגוצת
 תא רומשל תורשפאו תונוש תורוצב םילכ

 ביריה .רחא דעומב ךישמהלו םיכלהמה לכ
 .חש קחשמל ילאדיאה

 ,ןושארה יעדמה שלבה ,סמלוה קולרש
 ,ךלש ישיאה בשחמה ינפ לע וחורמ ליצאי
 ןנוכב טייב הגמ 30 טעמכ ורובע הנפת םא
 תוכחל יאדכ ,יאדכ ,יאדכ לבא .חישקה
 !הזה קחשמל

 ,טרברה קנרפ לש עודיה ורפס ,תילוח
 ילב תויחל רשפא םאה .טרסל רבכ ךפה
 ,בורקב ,שדח .אלש ןבומכ ?בשחמ קחשמ
 ןומהו םיטקפא ןומהו הקיפרג ןומה םע
 .ןוציחה ללחהמ הקיזומ

 ,תילגנאב) יותיפה תדוכלמב
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 אוה .קחשמ אוה (1 טו6 01 6 1 ה
 התא וב ,ןושארה עגרהמ לחה .המולעת םג
 ,בוחט ףתרמב רוסאו לובכ ךמצע תא אצומ
 לבא .המלו ימ דגנ ימ ןיבהל תוסנל ךילע
 תוחוכ ואב המל ?דציכו ?ימ תא התפמ ימ
 תועיגמ תובושתה ?ךלש רפכל לפואה
 .קחשמה ךלהמב

 סיטרכמ בורקב תונהיל ולכוי \א12.ייונמ
 ומכ ,תונושמו תונוש תוחנה םהל הנקיש רבח
 .םידחוימ םיעצבמב תופתתשהל תויוכז םג
 .םכרובע דחוימב םיטרס ןירקנ ,אמגודל
 וליפא .םכרובע דחוימב תויורחת רוצינ
 ליעפנו םיצור םתא המ קוידב קודבנ
 .םאתהב םיתוריש

 קלוחי סיטרכהש ןה תובוט יכה תושדחה
 םייונמל קר אל - םייונמהמ דחא לכל
 לא לבא ,סיטרכל וכחת לא זא !םישדח
 יונמ תויהל יאדכ .עיגי אוהש וחכשת
 !\אז7-ב
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 םלוע תא ל ודכ
 .תואיצמה ב
 0 ו
 | םלוע ךות לא ו
 -והשימ תויהל - ב הנוש
 / רצק ןמזל ב

 הנושארל ועיפוה םידיקפתה יקחשמ
 םיישיא םיבשחמ .םיששה תונש ףוסב םלועב
 תונש תישארב קר תיניצר הצופתל ועיגה
 קוש םהמ דחא לכ הווהמ םויכ .םינומשה
 ,הסיטה ימדמ רחאל .ומצע תוכזב םוצע
 קחשמה גוס םה םיבשחוממ םידיקפת יקחשמ
 .םלועה יבחרב םי-\/12-ה לַע רתויב בוהאה

 לש םהייח תא השקמ וז הדבוע
 תויהל בייח םידיקפת קחשמב .םיתנכתמה
 מ"והישהש ירה בשחוממ קחשמה םאו מ"הש
 בוט מ"הש לכ ומכ .בשחמה לש ודיקפת אוה
 ןקחשה לש ויכלהמ תא תופצל בשחמה ץלאנ
 וא ןקחש לכל תנתונ קחשמה תרוצ .ולש
 העשל ול הנקמה ,דחא ךלהמ עצבל תומד
 תמושת וא) וביל תמושת אולמ תא הלק
 .ולש מ"השה לש (ובבש

 ץוענ בשחוממה קחשמה לש ןורתיה
 תואלבטה לכ תא ןסחמל תולגהל תורשפאב
 םיפולא םיבשחמ .קחשמה לש תונבצעמה
 ןדבואב אוה ןורסיחה .םירפסמ ירוטב לופיטב
 םיאתהל תלוכיה :קחשמב ישונאה ביכרמה
 יופצ יתלבל ביגהל ,םינתשמ םיעוראל
 שפוח רשפאלו ןקחשה לש ישונאה עבטבש
 ,בשחמ ןיא .ןקחשה תלועפל אלמ הבשחמ
 תא תוזחל םעפ יא לכויש ,היהיש לככ לודג
 ,עודמ תעדל ךנוצרב םא .ןקחשה ידעצ לכ
 ןב ןרע מ"השה לש ותבתכ תא בוש וארק
 ןהב תונושה םיכרדה לע ,(19 ןויליג) רעס
 .רבעב וינקחש ותוא ועיתפה

 לככ תומדל םיסנמ םיקחשמה לבא
 ןוכנ .יתימאה םידיקפתה קחשמ תא רשפאה
 לבא ,לארשיב םגישהל דואמ השק םויהל
 .ל"וחב םידודהמ שקבל המ ועדתש יאדכ
 תא ופיסוה זא ?הלאכ םכל ןיא ?המ
 האבה םעפב תוינקה תמישרל םיקחשמה
 .שפוחל םיעסונ םירוההש

 ש//- 8-כ
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 אוה (טעמכ) ןומדק ה קחשמה !סקגייג

 םיקוח הר יב תאפמ רתוי 2 .קיחש |

 יקחשמ י וצי ק] 'תנכתמ ו ובשיש עגרב

 םי קשב לומ- דובע 7 וסינ ם ה ,םידיקפת

 ה כט-בר רק תא בהואש ימ .םי רכומ
 | זא ו 1 ל [= םג ותוא תוסנל - 7 ו ןש|

 ?םוחתב ונל שי המ
 כט-ברק תרדס
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 חולשמ ימד גל 7 מ"עמ סיללוכ אל סיריחמה

 אללו ןורכיז 8%18 םע ,םיניינועמל ,ץרה הגמ
 לש הבר הדימל השרדנו (יטמתמ דבעמ
 הסננ ילוא") תועיבקה םע קחשמו תוסיו
 אל הֶז ,אל" "?רתוי הכומנ טוריפ תמרב
 ןמז תוציפק ליעפת זא" ".ריהמ קיפסמ

 ,ונירחא תלדה תא רגס \(/[ק רי"דו

 תורצה תא ונעמש הרוגסה תלדל דעבמ

 .םיבשחמה ינקחש לכ לש

 רתויב השדחה הסריגה תא םיצור

 ונחנאו" ..
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 ?ידמ םידורו םכל וארנ םייחה
 התוא ושידקהו שפוח הנש יצח וחק
 עבש המיטלואל

 ילוא .םכל קיפסת אל הנש יצח ילוא
 עבש המיטלוא יכ ,אלמ ןותבש וחקתש יאדכ
 .קנע קחשמ אוה

 ספותה ,ולש יזיפה לדוגה ונשי תישאר
 .חישקה ןנוכה יבג לע טייב הגמ םירשע
 תלת הקיפרגל םישדקומה טייב הגמ םירשע
 ,(הז לע םכל רפסנ ףכית ,תצק וכח) תידמימ
 יסיטרכ ילעבל קר) טילקו עימש רובידל
 .עגתשהש םוקמ לש הלפא השוחתל ,(לוק
 .םיטרפ יטרפל קחשמב תראותמה ,הינטירב

 והז .קחשמה לש הסיפתה תא שי ,תינש
 םלהב ליחתמש ,קחשמ-יצח רופיס-יצח
 ,והשמש המיענ אל השוחתב ךישממו םוצע
 הרקמב ,םלהה .רדסב אל טושפ ,והשפיא
 .םעה יטושפמ םיינש לש חצר אוה ,םתיהתש
 תרכינו םיתמ ואצמנ תוורוא רענו חפנ'
 ןאכ ריבכנש ךרוצ ןיא .םהיתופוגב תוללעתה
 תגצהב תלבקתמש םלהה תשוחת לע םילמ
 ינפל תוללעתה ולבסש תותוועמ תופוג
 םלהה רחאל ךא .תויווגל םישנאמ וכפהש
 תא עבש המיטלוא ךל ןתונ ינושארה
 םיכרד תורשעב המיענ יתלבה השוחתה
 ומכ ,הליהבמה הקיזומה ,לשמל .תונטק
 הז .חצורה תא םיאורש ינפל חתמה יטרסב
 קחשל םיצור ונייה אל לבא ,דיחפמ שממ אל
 םינקמ םיעבצה םג .הלילב קחשמה תא
 הב ךרדה םגו ,הדרחו תילולפא לש השוחת
 .תוענ תויומדה

 הקיפרגה יחבש
 ו

 ךותב הקיפרג הברה סוחדל רשפא
 ירצוי .הברה שממ .טייב הגמ םירשע
 םנורשכו םתלוכי לכ תא ועיקשה המיטלוא
 םהו ,בשחמה גצ ךותל םלש םלוע תסיחדב
 .ידמל תענכשמ הרוצב תאז תושעל וחילצה
 טיופ לכש ,םירע קר אל ליכמ ונבש םלועה
 םיארמ םינועשה וליפא) קיודמב עיפומ ןהב
 םיצע ,סרית תודש םנשי .(העשה המ תמאב
 ,ארפ תויחו דמחמ תויח ,םילובנ םגו םיחרופ

 טבמ תדוקנמ לכה האור התאו .םימיו תוציב
 ,קחשמה רוביג ,רטאבאה לעמ תצק תאצמנה
 .וירבחו

 אל ."תטרופמ קר" אל איה הקיפרגה
 .הפי הנושארבו שארב איה הקיפרגה .אלו
 לעופו ולשמ תיטתסא תומלשב יונב םלועה
 החימצ ,תועש ,תונוע לש ימינפ בצקב
 ,רתוי םיטושפ םיקחשמב ומכ אלשו .הלימקו
 - תומלו לומקל ךל םורגל לק ךכ לכ אל -

 .קחשמה תליחתב
 םג םישדקומ הגמ םירשע םתואמ קלח

 .לוק יסיטרכ תרזעב קפומה ,רובידה לילצל
 תא רפשמ לוקה סיטרכ ,רמול המ ןיא
 ןייצל עשעשמ .םינומ תורשע קחשמה
 אל לבא ...קהבומ אטבמב םירבדמ תולוקהש
 !הזיא םכל הלגנ

 ₪ממ =
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 לע הבתכה תא םיישדוח ינפל םירכוז
 קשממ תא םג םירכוז חטב םתא זא ?םיקשממ
 טעמכ קחשמ רשפאמה ,"ץחלו עבצה"
 .תויועמשמו םילמ לע בושחל ילב ,יטמוטוא
 וילע ועיבצה ,קשב שי המ תוארל וצרת םא
 ורריג ,קשב והשמ םישל וצרת םא .וצחלו
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 ,םירבכע םע דבוע אלש ימל) םשל ותוא
 לע עיבצמ התא הב הלועפה איה "הרירג"
 ילבמ רבכעה רותפכ לע ץחול ,והשלכ רויצ
 ,(רבכעה תא זיזמ זאו ,תופרהל

 םג קחשל רשפאש ןעוט תוארוהה רפס
 רתוי הברה הז לבא ,רבכע אלל ,תדלקמב
 ...קיטסיו'ג לע ללכב ןאכ רבודמ אל .ךבוסמ
 .הזה גוסהמ קחשמ אל הז

 תונומתו םירויצ לע הברה תוכמתסהה
 םניאש םי-\א[12-ל םג האנה תרשפאמ
 דצמ .תמלשומ הרוצב תילגנאב םיטלוש
 סיטרכ ךרד עמשנש רובידה אקווד ,ינש
 וחילצהש הלא לש םהייח לע השקמ לוקה
 הז והשכיא .תובותכה תועדוהה תא חנעפל
 קחשמה תא םיעמוששכ רבד ותוא אל
 .ותוא םיארוקשכו

 תולועפ תוראתמה תונומתהש הדבועה
 תועיפומ (קש ןכות תגצה ומכ) ןעוציב תעב
 ומכ הליחתכלמ תיארנ ביהרמה ףונה יבג לע
 ןגלב הז ,ינש דצמ .לודג דחא ןגלב
 המ ןמז רחאל .ןמזה םע וילא םילגרתמש
 .הלחתהב םתניימדש םיישקה לכמ וחכשת

 היגלטסוְ
 (קפשקה מחה שה =

 לש תומדוק תואסרגב וקחישש םכמ הלא
 תוקתפרהל םהירבח תא ורכזי המיטלוא
 םה םעפה םג .ולויו ירפוד ,ונימש :הלא
 םירתתסמ םה לבא ,ףרטצהל וחמשי
 שפחלו לייטל וצלאת .םיקוחר תומוקמב
 יצחמ םייעובש ךרעב סופתיש המ ,םתוא
 .קחשמל םתשדקהש הנשה

 ,תועירפמ וא תועייסמה תויומד דוע שי
 ריכזנ .רבעה תואקתפרהמ רכומ היהי ןקלחו
 תא ןווכל חמשיש ,שיטירב דרולה תא לשמל
 תמולעת ןורתפל ?ןאל .רטאבאה לש וכרד
 .רוחשה העשה

 הכרעה
 אלש לודג ךכ לכ אוה קחשמה

 עוביר ךותל ותוא סוחדל ונחלצה
 טקייורפ רתוי םצעב הז .ונלש םינויצה
 קיחש אוה םאו - קחשמ רשאמ רטסמס

 םלש שדוח ונל היה אל) וימדוק ומ
 טקייורפ והזש ירה וותוא קודבל ידכ
 .המיטלוא יבהואל - דואמ יאדכ
 .מ"עמ ללוכ ח"ש 120.7 - ריחמ

= = 

 ליצהל תונמדזה דוע םתיצר
 עשר םכל ירה ?םלועה תא
 = טילחהש ,סקמ ןופ ןורבה :יסאלק
 . ולוכ םלועה תא סורהל ףידע יכ

 וריתוהל | אלו וטשמב
 עשר אוהש םיאור .יטסילטיפק
 . רבדמו םזישאפה דעב אוה יכ
 .ינמרג אטבמב

 ,ליעל רומאכ עשר ותויהב ,סקמ ןופ
 תועצמאב סרהה תכאלמ תא עצבל ןווכתמ
 תודוה םמשל וכזש ,הרוהט היגרנא ישיבג
 סרהה ילכ תלעפה .ץק ישיחמכ םתנוכתל
 ץיקת םישיבגה תועצמאב סקמ ןופ איצמהש
 םיצור אל ונחנאו .ולוכ םלועה לע ץקה תא
 ?ןוכנ ,תאז תושעל ול תתל

 ,ןילרבב יאקירמאה לגרמה ,סמאיליו
 רהימו םישיבגה תא רתיא סקמ ןופש עמש
 ךא - ןילרבב לוגירה תדקפמל ךכ לע רדשל
 ותוא ספת ,םירודישה תא טלק סקמ ןופ םג
 אוהש דע ,רתויב תינלטק הרוצב ותוא גרהו
 אוהש ןמיס דוע הז .רשפא קרש תמ יכה היה
 .עשר

 ותומד תא ליעפהל אוה קחשמב ךדיקפת
 לש ומד תא םוקנל ידכ לגרמה ייפס איג לש
 ,והשלכ לגרמ םיגרוה םויה םא יכ) סמאיליו
 תא גישהלו (!ךתוא וספתי דוע רחמ
 הקתפרה אוה ריחמהו .ריחמ לכב .םישיבגה
 קר לבא ,םימעפל הנעמ םגו ,הנהמו תקתרמ
 חקי םישיבגה רחא שופיחה .ףוסב םיתמ םא
 ומכ ,םלועה יבחרב תוחדינ תוניפ לא ךתוא

 | .תויטירק תועיגפ
 . ךרדה אוה קחשמב םישודיחה דחא

 ..ךלש .םחולב .תועיגפה .ןויצל .תדחוימה
 / דוקנ טולס" .גופסל לוכי ךניא רבכ
 | - דו 0 5 ו לש תוימתס
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 לגרמה
 ,רבעשל תוצעומה תירב ,הילטיא ,ץייוש
 ,םדא ינב םע ןה תויולקתיהה .דועו םירצמ
 וליחתת זא ,םיעשורמ קר) םילאו תויח
 .קזבה תוריהמב תעצבתמ המחולהו (גואדל
 !םיליחתמ םינקחשל קחשמ וניא הז

 הלאה םידמחנה םיקחשמה דחא והז
 המחה ונתצלמה לבא ,004-ב םג לעופש
 תוכיא ./03 גצב אקווד ותוא וליעפתש איה
 (?המישרמ הקיפרגהש רבכ ונרמא) טרסה
 הקיסומה תא םג .וז ךרדב הברהב המישדמ

 תירוטסיה הרעה

 זז וי 'שיבו\
 ולכות םיחלצומה םיילוקה םיטקפאהו
 רבדל המ ןיאו ,לוק סיטרכ תרזעב קר עומשל
 חישקה ןנוכה - םינוטילקת ךותמ קחשמ לע
 .וכותמ םוקמ הברה יד סופתי קחשמהו ,הבוח

 םושמ ,תויאדכ הלאה תושירדה לכ לבא
 וליפאו תמרוז הלועפה .הפי טושפ קחשמהש
 הלאש םירכוז ונאשכ לבא ,ידמ המילא תצק
 .חלסנ לכה ,םיערה לומ םיבוטה

 .מ"עמ ללוכ ח"ש 99.7 :ריחמ

 .ב"הרא אישנ לש ודרשמב גרד תמר השיגפ (רתיה ןיב) םיאור ונא המדקהה ןוטרסכ
 ?לודגה אסכב ןטקה אישנה והימ םלוא

 ןמורט ס יראה והז .השדחה תעב רתויב םיצימאה םישנאהמ דחא אוה אסכב בשויה
 ונגס היהש ,(םמשב הנושארה תואה וזש םישנא ינש םש לע ,ס תואה אוה יעצמאה ומשו
 ,ץבשמ תמ םדוקה אישנהש רחאל ,1945-ב תואישנל עבשוהו טלווזור .ד ןילקנרפ לש
 לע ,היינשה םלועה תמחלמ תא הציקל איבהש הז היה אוה ןמורט .1[ ע"ה וחלמ עצמאב
 ,יקאסגנ ;1945 טסוגואב 6-ה ,המישוריה) ןפי לע םוטא תוצצפ יתש תלטהב ,הב ךורכה לכ
 .(1945 טסוגואב 9-ה

 וינפב הדמעש היעב לכ לש תודבועה לכ תא קדב הב תוידוסיהו ןמורט לש ותוניגה
 תודחואמה תומואה ןוגראב ויצעוי .1947 רבמבונב ,חקלש הנטק הטלחהב ראשה ןיב תרכינ
 חקל ןמורט אישנה .לארשי ץראב םידוהיל ימואל תיב םיקהל העצהל דגנתיש וצילמה
 לש "ןכ"ה תא ףיסוהו אשונב ףסאנש רמוחה לכ תא באל אורקל ידכ שורדה 8 תא
 תנידמ המק התיה אלש ןכתיי ,וידעלב .םלועב תורחאה לכל העפשהה תבר תירבה תוצרא
 .לארשי

 וז האמב דחא אישנ היה םא ךא ,ןמורט לש וישעמ לכ לע רפסלמ העיריה הרצק
 תוניצרה אולמב דומעלו - "ריחמ לכב ,םישיבגה תא גישה ו" והשימל תורוהל היה לוכיש
 .ןמורט ס יראה הז היה - וז הארוה ירוחאמ

 .ךורב ורכז אהי



 תא הירפצמ ונל רגיש ץיבוקרמ יטומ
 קחשמל םיאבה םיפיטה

 םיגרואה ₪
 ןיפ 5 כ וי 1 עי
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 דומלל ךירצ ,םיעורה תא רובעל ידכ *
 הארנ יתלבל הכיפה ןחל םהמ
 שארבש םירמושה לע וליעפהלו
 רודכל רובעל ןתינ ךכ .לדגמה
 רובעל רוזעיש ןחל לבקלו חלודבה
 .םיעורה תא

 .תוקוריל ךופהל ךירצ םישבכה תא =*

 לע םג ונל רפיס יטומ

 , ול רי

 ,(תפסכל) הנדע לש רדחל סנכהל ידכ *
 .הילא רשקתהל ךירצ
 אצמנ הנדע לש ןופלטה רפסמ
 .הימומה ירוחאמ היטבמאב

 תונוכמה ליבשב רלוד עבר ךירצ *
 .פוקסלטה תא זיזהל ליבשב 15\1-ו
 תלדל ךייש הכירבבש רהוזה חתפמה
 .הדבעמה לש

 תוחמתהל לחה תליאמ רסייו ןריל
 ןורתפב

 סולינה לע חצר ₪

 תסיפ לע ךמסומ עדימ לבקל ידכ
 ,חצרנה לש ודרשמב תאצמש ריינה
 תמישר לע ץוחלל ,רבל תכלל ךילע
 ,הז הרקמב ,ךתושרב שיש םיטירפה
 תא לבקת זא ,םזח6= 0 עא
 לע ץחל .5110\% תלועפל תורשפאה
 .ןמרבל ןמסה תא רבעהו הלימה

 חצרנה לש הדישה תא חותפל ידכ =*
 חתפמה תא תחקל ךירצ ,ודרשמב
 קר ךלש רדחב הפצרה לע קורזה
 .יצחו העש רובעתש רחאל

 תא אורקל םייסמ םותש רחאל *
 לע הלבקה תא תחקל שי ,ןותיעה
 אסכל תחתמ תאצמנש תזורחמ תינק
 .בשי וילעש

 חצרנה לש ודרשמב הרפאמה דיל א
 !בושח דואמ אוה ,ותוא חק .קתפ ונשי

 ונילא ועיגה םיאבה םיפיטה
 בתכ םש ,המידק בושייהמ םיפמרטב
 :;שידיגמ ליג םתוא

 ו סז זז זא 3כ ₪
 דחיב 1 + 1. + א[ לע םיצחול רשאכ +

 99 ,קשנה יגוס לכ תא םילבקמ
 לַע רוזחל רתומ .תופורתו םירודכ
 .םימעפ ףוסניא וז הלועפ

 סא[ גאפתא אתא ₪
 ,דחיב כ + 0 + 6 לע םיצחול רשאכ *

 תורשפא ,םייפוסניא םייח םילבקמ
 .הפועת תורשפאו תולובגהמ האיצי

 ?קחשל רומיל ןר בהוא המ ושחנ

2% ₪ 
 לש דומעה לע קוחר טלשב שמתשה =*

 .לוחכה שיבגה
 ,הריגמה ךותב לוחכה שיבגה תא םיש =*

 היזיולטהמ השאה לש תלדה תיתחתב
 .םולחהו

 תלביקש םינטובה תא יאנסל ןת =*
 .סוטמב

 .יאנסה היה ובש םוקמב רופח -*
 ןקו ףנע ,ריינ הרעמבש רובב םיש *

 .ףנעה תרזעב דירותש םירופיצ

 תויהל הצור אבס-רפכמ ןמצק רימע
 .םיאתמה ליגל עיגישכ ריע שאר
 תודבוע הלגמו דמלתמ אוה םייתניב
 לע תוקתרמ

 \6דצ ₪

 .ודנרוט שי זא תויסנכ םיסרוה םא *

 ,המדא תדיער היהת אלש ידכ *

 .ליכשמה תא רחב *

 ןזרג הנק ,בהז קיפסמ ףוסאת רשאכ =

 .רהמ רומשל ךירצ ,ףסכ םילבקמשכ

 תא םג הסינו קדב ןר

 ןומארמל תוחתפמה ₪

 .קנע
 עשעתשה הדוהי ןבאמ רימש דעיבא

 קחשמב

 5 יראל יעושעש ₪

 :יראל דיקפתב
 .ןופלטב רות עובקל ךירצ ימאימב
 רשפא ,ףסכ ןיאשכ ,יטיס קיטנלטאב
 תיב דיל תדמועש השאה םע רבדל
 .וניזקה
 :יטאפ דיקפתב

 תא תחקל ךירצ ,הקיזומה ןינבב *
 .ץיצעה תריגמל חתפמה

 ךירצ ,תוטלקהה רדחמ תאצל ידכ א
 .לוקה תמצוע תא ריבגהל

 ומצעל עבק הפיחמ יטנזיפ ןועדיג
 יכה קחשמה תרגסמב תיבירק השפוח
 ,הנשה בוהא

 2 םיפוקה יא ₪

 ו ₪

 % א%

 תא זיזהל שי ,רהוסה תיבמ תאצל ידכ =*
 שרקה תא תחקלו הטימה יעצמ
 ידכ שרקב שמתשהל שי .םתחתמ
 תא .ךדילש דלשהמ םצע תחקל
 .בלכל קורזל שי םצעה

 לש לוקונומה תא דרד ןטפקל ןת *
 .ףרגוטרקה

 ירחא בוקע ,םירומיהב תוכזל ידכ *
 .ותומכ השעו ךינפלש רמהמה

 הציבבש הרובקה ןוראב שמתשה =*
 .טישל

 תוקיתעה תונחב א
 המ לכ הנק 30001 151.4א0-בש
 .רשפאש

 ,רבב ןגנמה ףוקה תא גישהל ידכ =*
 - בותכ
 ם םגאגאה צה או ןרצ(נא(נאזם

 ,ףוקה תא טנפהת הננבהש רחאל 5
 .ותוא חק

 םנמא והירמש רפכמ סאילא ףסא
 אוה .ומשמ רבתסמש יפכ ,ףוסיאב קסע
 קחשמב םיכסמה לכל םידוקה תא הליג
 .תונמאנב םתוא ונל חלשו ,רחא םלוע
 םתוא םכל ונתנ אל ,בוטה רדסה ןעמל
 תא ירמגל ונסרה אל זא ...רדסה יפל

 רחא םלוע ₪
 ,דחס6ש ,םאדמ ,א[.תט ,ךחםם <

 ,טחאדס ,611.פ ,.םאסכ ,זץלאב (-

 הז .א ,אפסנ] ,ז.םאש ,ץאהז

 המכ ץילממ ןג תמרמ רילמ ןרע
 יצורימ אשונב תוצלמה

 קץ אס0גכ ₪
 לע ףסכה לכ תא זבזבל יאדכ אל *

 ימלוב ,םיגימצ לע אלא אז 0
 .המודכו םיעוזעז

 תואלמ תוקוריה תוצבשמה לכשכ =
 הריהמ תינוכמה היהת ,רזיבא לכב
 .זאסא א1[גןצ לשמ רתוי

 תא םג קדב אוה

 לעושה סוטיט ₪
 .םירובדהמ רהזה

 .םיבלכל בל םישל יאדכ *
 .הקירזל ילכ ךדיב היהי דימתש יאדכ *
 ץיפקה תא חתפ ,תישילשה הגרדב =

 .ףפועמה חיטשה תאו

 תמרמ רטכש דעלאו רשימ דהוא
 אבה פיטה תא ולשו וידחי ובשי ןורשה
 :םימה ךותמ

 תעבט תא םישל ךירצ 12-ה םויב *
 םיצונצנה םע רבדלו דיה לע םימה
 ,הריס ךל ואיבי םה .םימבש

 תא קמועל וקדב םג םה

₪ 51 60 

 תא תתל םיכירצ ,םייתוכלמה םינגב *
 ,בשויש לספל שדקמבש היכנוקה
 .ןויגיפה תא ודי לעש לספהמ תחקלו

 קחשמל ןמז ושידקהו

 אצשטפ 5174 ₪

 ךל ,םידמגה תיב תא תיקינש ירחא *
 תא ןורחאה דמגל רזחהו הרכימל

 .תחקלש םימולהיה קיתרנ =
 םע ותוא גדגד ,ןתיולה ךותב התאשכ =

 .תויפה יאב תחקלש הצונה
 ךירצ ,ףשוכמה רעיל רבעמ הרעמב *

 .ןיעה תא תונקזל בונגל

 רתכה לע ןגה הילצרהמ יאחוי ימר
 קחשמב

 קאסה טז דדוא 650% ₪
 םיבייח אל ,םיסוס תורחת םישועשכ *

 הנומתה תא םיאורשכ ביריב עוגפל
 ץוחלל ןכמ רחאל רשפא .לודגב

 .לופי ביריהו המידק

 לומ ןמז הליב םג ימר

 ינומדק תחפשמ ₪
 חוורה שקמ לע םיצחולו םיצפוק םא
 וראשי םה ,ריואב דרפ וא ינראבשכ
 םה חוורה שקמ תא םיבזועשכ .ריוואב
 .ולפי
 ךירצ .תידוס הסינכ שי יעיברה ךסמב
 תא םיגרוהש ירחא ןבאה תא תחקל
 הלגתמ זאו ,םיחרובו םיבובזה ינש
 .הסינכה

 שי ,תידוסה ךרדב םירבועש ירחא *
 .םיעיגמ וילאש ךסמב תידוס הסינכ

 ונל חלש אתא תירקמ הטאוג היראו
 אשונב תונורחא םילמ המכ דוע

 ןקמה עצבמ ₪
 ,ריעל ךתוא האיבה תינומהש רחאל *

 יאפוקל ןת .קנבל סנכהו הלאמש ךל
 אוהו ןוכרדהמ תחקלש ףסכה תא
 .ותוא ךל טורפי

 .המודא תירונ םיחרפה תונחב הנק =*
 ינפל ךל ןתי ,קראפב רשקה שיא *

 רפסמ תא רוכז .סיטרכו חתפמ ותומ
 .קנבב ול קקדזת ,סיטרכה

 םירשואמה םיפכוזה
 ו ל לי -

 ו
 ד

 ו ג
 :םה

 לע ,קחשמה תא לבקל ידכ
 תכרעמל היולג חולשל םיכוזה
 :הילע בותכלו (קרב ינב ,1409 .ד.ת)
 קחשמב יתיכזו ,(הכוזה םש) ימש"
 ,20 ןויליגב 'זארימ תרבח לש
 יה ו ]ו
 תבותכל סרפה תא וחליש אנא
 ו ג
 תבותכהש הרקמב ,ןופלטה רפסמ
 .ירמגל הרורב הניא

 ףסא ,אבס רפכמ ןמצק רימע
| | 

 היראו ןורשה תמרמ רטכש דעלאו |
 .אתא תירקמ הטאוג

 לא ,םעפה םתיכז אל םא
 ילואו - אבה שדוחב ילוא .ושאיתת
 החלצהב .ןכמ רחאל שדוחב

 6 כ
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 הצהושא4ו

 ןמטוג לט תאמ
 תא עמושו האור התא ךיא

 דציכ ?הנושארה םעפב ךלש טסווקה
 ?הנורחאה םעפב ונממ דרפנ התא
 בשחמ יקחשמב םימויסו תומדקה

 םה יתיווחש םימויסהו תומדקהה לכ
 אלל היצמינא תוניצס :"םייטמוטוא" םיעטק
 בור תא תוללוכה ,ןקחשה תוברעתה
 בור .קחשמה תפיטע לעש תונומתה
 םיעיפומ (בורקמ םיטבמ) םיפא-זולקה
 ךרדב תשמשמ המדקהה .קחשמה תחיתפב
 יבגל םיזמר רפסמ ןקחשל תתל ידכ ללכ
 םג םימעפלו התוהמ ,תישארה תומדה תוהז
 .םייחב הדועי

 תא םילצנמה םירצוי םג שיש ןבומכ
 םעפ תוחפל המדקהב םיפוצ םלוכש הדבועה
 קרו ךא הב םישמתשמ םה .הערל ,תחא
 ירצוי תא תוראפמה ,תויבותכ תגצהל
 .םמצע תא - קחשמה

 תויהל רומא םויסה ,המדקהה תמועל
 תא סיבהל חילצהש לע ןקחשל ללה ריש
 םלועב היה ךכ .ןנכתמה לש (תוועמה) וחומ
 לע םיזמרמ םימויסהמ קלח לבא ,ילאדיא
 הנקתש שקבמ וליפא םקלחו ףסונ קחשמ
 ,לשמל ,"1 יראל" קחשמה לש ומויסב .ותוא
 ,הרייס ל"כנמ ,סמאיליו ןק ךסמה לע עיפומ
 לש םירחא םיקחשמ ךל רוכמל הסנמו
 !הרבחה

 יבתוכ רפסמ םילעופ הרייס תרבחב
 הרבח וז .ולשמ ןונגס דחא לכלש ,םיטסווק
 םרמוא םשב םירבד תאבהב הנימאמה
 ינומכ ןקחשש ךכ ,םבתוכ םשב םיקחשמו
 .ןמזה םע ,םתוא ריכהל לוכי

 קראמ ,הדמורדנאמ הרבחה ינש ,לשמל
 עסמ תרדס תא וננכתש ,יפרמ טוקסו וארק
 המ ךל תורפסמ הרדסב תומדקהה .ללחב
 ןיב רשקל רשפא ךיאו םדוקה קרפב הרק

 לע
 תומדקה

 םימויסו
 אל ןה .יחכונה קרפל םש רתפנש רטנולפה
 הז תא .קחשמה תרטמ המ ןיבהל ךל תונתונ
 תומדקה לש ןייפאמ דוע .דבל תולגל ךילע
 - !ובתכש םיקחשמה לש םגו - יפרמו וארק
 לש תושודג תונמב עיפומה ,רומוהה אוה
 םויסל םג עיגמ רומוהה .תוקחצהו תוחידב
 ומכ) הטוב הריכמ טקא וניאש ,םיקחשמה
 ןונגסב והשמ אלא (יראל יעושעש תרדס
 - דעיה .ללחב טטושל ונרוביג רזוח בושו"
 ."עודי יתלב

 םע םה םג םידבוע לאוק ירוקו ירול
 הליהתל הפיאשה תרדס תא ורצי םה .הרייס
 התכז תירבה תוצראב .(0₪681 101 (61101ץ -

 ןאכש רבתסמ ךא ,המוצע תוירלפופל הרדסה
 תומדקהה .הליהתל הפיאש תוחפ הברה שי
 ילע אונשה גוסהמ ןה לאוק תחפשמ ינב לש
 תועצמאב ,קחשמה ירצויל ללהו חבש :רתויב
 ךות םמש תא תואשונה תויבותכ תגצה
 ?אל ,ןבצעמ .עקר תקיזומ תעמשה

 זמור אל אוה .רחא והשמ רבכ אוה ףוסה
 זאו ךשמה קחשמ שיש ךל עידומ טושפ אלא
 .שממ אל ,בוט .ותוא תונקל ךתוא חירכמ
 תא תרמגש רחאלש אוה הרוק םצעבש המ
 ,קיר טקסיד ןנוכב ביצהל שקבתת קחשמה
 טסווק והז) תחפיטש תומדה תא רומשל ידכ
 םשל (םידיקפתה יקחשמ ןורקע יפל יונבה
 םעפ םהל הליג והשימ .אבה קחשמב שומיש
 ?"ןגוה אל" יוטיבה תועמשמ תא

 דואמ הבוהא יראל יעושעש תרדס
 ךותמ הצפק איה .ולוכ םלועבו לארשיב
 רומוה שוח לעב סופיט ,ואל לא לש וחצמ
 הנוכתב םג חבתשמה ,ערפומ דע ףרוטמ
 ךכ .קיחצמ אוה - דואמ םיבר לצא הרסחש
 .דואמ תוקיחצמ - ולש תומדקהה םג תוארנ
 תא תולגל ידכ דימת תואב יראל תומדקה
 אוצמל הז םא ןיב - יחכונה קחשמה תרטמ
 םא ןיבו ב"הראב רתויב תיסקסה השאה תא
 לפרועמ םויסה .הבהא ירחא ףודרל הז
 וליפא םימעפל) אבה קרפל םוקמ ריאשמו
 ףא יראל ימויס .(הטוב הרוצב וילע זירכמ
 דימת םה .הרדסה תא "םירגוס" םניא םעפ
 יראל תא ריכמש ימו - ןגלב הברה םיריאשמ
 רדוסיש - !דואמ בר ןגלבב רבודמהש עדוי
 .אבה קרפב

 יקחשמ םוחתב דבל תלעופ הניא הרייס
 ,סקימניד םשב ,תב תרבח הל שי .בשחמה
 יתיארש רתויב תופיה תומדקהה תא תרצויש

 קחשמב .לילצו הקיפרג תניחבמ - ידועמ
 םע ,יתימא טרס המדקהה הווהמ "ןיס בלב"
 ןיא םנמא :םייתימא םיטקפאו םינקחש
 ?תיניסב רוביד ונל רזוע היה המ ךא ,רוביד
 עיפומ "שימיב יליו תואקתפרה" תישארב םג
 לכב .ריוצמ טרס והז םעפה לבא .טרס
 תרפסמ סקימניד ,יתיארש םיקחשמה
 לע רתויו תיפוסה הרטמה לע תוחפ המדקהב
 יתחלצה אל .עגרכ תושעל ךירצ התאש המ
 םושמ ,תיללכ הרוצב םימויסה תא ןייפאל
 ,בוט דחאה .םימויס רפסמ שי קחשמ לכלש
 קחשמב ,אמגודל .תוחפ םיבוט רתיה לכ
 ,קחשמה םויסל עיגהל לכות "ןיס בלב"
 לש תישארה הרטמה וז) הרענה תא ליצהל
 ךא - הדובעה לע ףסכה תא לבקלו (קחשמה
 םגו ףסכה תא לבקת בוטה םויסל תעגה םא
 .רתוי חלצומ בשחנש המ ,התא ןתחתת

 תרבח לש םיקחשמב תומדקהה
 הניא המדקהה .ידמל תודחוימ ןה םליפסקול
 לכמ ,הלש ילקיזומהו יפרגה ןונגסב ,הנוש
 אוה התוא לידבמה דיחיה רבדה .קחשמה רתי
 טרס יעטק .ךתוברעתה אלל תמדקתמ איהש
 םתרטמו קחשמה ךלהמב םג םיעיפומ הלאכ
 תומדהש והשמ ןקחשל רפסל ללכ ךרדב
 םינופ ,תאז תמועל ,םימויסה .תעדוי הניא
 רומוהה וא ("םיגרוא"ב ומכ) שגרה םוחת לא
 .(םהינימל םיפוקה ייא)

 ינפל ריכזהל לכואש הנורחאה הרבחה
 הרבח וז .ןייפלד איה דומעה ףוסל עיגאש
 םדוק היקחשמ תא תבתוכש תיתפרצ
 ק6-ל םתוא הבסמ ךכ רחא קרו הגימאל
 תונומת ףצר תווהמ הלש תומדקהה .בוהאה
 ןיב רשק םוש ןיא .היצמינאו הקיזומב תוולמ
 ךא ,קחשמה לש יתלחתהה קלחל המדקהה
 .םיזמר לש הגרדמל תונומתה ועיגי ךשמהב
 הלועפ יעטק םיללוכ ןייפלד לש םימויסה
 ,(םיריתפ יתלב אל ךא) דואמ םישק
 ,לשמל .ןמזב םילבגומ וליפא םימעפלש
 "ןמזה תרהנמב תוידיתע תומחלמ" קחשמב
 ףגאל בושלו ךבוסמ ךובמ רותפל ךילע
 רחאל .יתימא ןמזב תוקד שש ךות תויללחה
 תא רותפל חילצת תונויסנ (תואמ) המכ
 תא רגוסה ,ישממה םויסל עיגהלו היעבה
 הדבוע .ךשמה קחשמ רשפאמ וניאו קחשמה
 יקחשממ דחא ףאל ךשמה אצי םרט -
 תמאב אוה ףוסה םלצאש רבתסמ .ןייפלד

 ףוסה
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 יהחפנועמה לכ הפיא - הכונחב

 ק6 יפולא

 ודנטנינ יפולא

 הגס יפולא

 םינוקרדו םיכובמ יפולא

 ריעב לוז יכה םינוק *
 ןכרצל תורישי ןאוביהמ
 ורותפה דיריב םינוק
 םיקסיד ,םיגצ ,םיבשחממ

 ל ב
 יסמילואה רמגב םיפוצ א

 םירוטילקת ,תודומול ,תונכות

 ינכ יטיטרכ ןימזהל ןמזה וישכע
 2255 חיש 21 םוקמב חיש 19 דיחי

 .. ח"ש 34 םוקמב ח"ש 30 יגוז

 ח"ש 48 סוקמב חיש 39 שלושמ

 ₪ ח"ש 60 טוקמב ח"ש 48 עבורמ
 2 ח"ש 69 סוקמב ח"ש 45 שמוחמ

 תונהל לוכי החפשמ ןב לכ
 תולבלו ףייכל - תוסנתהלו

 תודומולו ואידיו ,בשורמ יקורשומב

 :חיוורהלו החפשמה לכל הס
 ףייכמ/ףתתשמל חיש 9 <> ₪

 ףייכמ/ףתתשמל ח"ש 15 <

 ףייכמ/ףתתשמל ח"ש 132

 .....'.''ו
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 ףייכמ/ףתתשמל ח"'ש 12 <.

 ףייכמ/ףתתשמל ח"ש ּפ
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 !םניח הסינכ סיטרכ לבקו !וישכע רשקתה
 ,ךל סיטרכ לבקו 5653360 'סמ רסמלטל םויה דוע לצלצ

 .ךתחפשמ ינבלו ךל השורדה םיסיטרכה תומכ תא לבקו ךלש יארשאה סיטרכ יטרפ תא ראשה

 11616 ד"ת 61116 א"ת 46 רקס]פ 295148 'סקפ 5288448 ,295145 0 םיבשחמו םישנא דובכל

 יקיק ןב הניד תאמ
 . םישיטובור תרובח הדמע תוקריה קושב

 יחופת תקידבב קסע ידור .תוקרי הניימו
 קתמ-דמ לש ןשייח רידחה אוה .םיימש
 תואצות תא לוקב ארקו חופת לכ הצקל
 .בוט .ידמ קותמ .יצמוח .יצמוח" :הקידבה
 .בוט .בוט .קותמ .יצמוח .קותמ .בוט .יצמוח

 ?ועיטובוד והמ
 וצרת םא - ישונאה םרוגה תא סינכהל ךרד ונשפיח !ןבומכ ,שיא םג אוהש טובור

 ,הנידע הטבח העמשנ "בוט" לכ םע ".בוט
 .תוינקה שגמב חנוה ירפהשכ

 ,דוק וילע קיבדהו שגמה תא לקש ןונור
 .קושל הסינכב וכותל הנזוהש הלבטה יפל
 .השק") תוינבגעב וקסע יפר-הנאו ןולוש
 .ךילא - ריבס .ךילא - ריבס .השק .יצמוח
 השק דימת - ".ךילא - ריבס !הסכיא .השק
 (רחא ירפ לכמ תובוט תוינבגע אוצמל רתוי
 ליגר בלכ אלא בלכ-ובור היה אלש ,גנירהו
 לש ולגרל העוצרב רושק היה ,ןיטולחל
 וא שיא ודיל רבעש םעפ לכ .ןולוש
 הצק דע ,םילגעמב ץורל לחה אוה שיטובור
 רוחב קושל סנכנשכ .חובנלו ,העוצרה
 חובנל גנירה לחה שק תלסלס םִע ןמנמש
 ושיגרה אל םישיטובורה .תירטסיה הרוצב
 ",םתס שגרתמ אוה" ינשל דחא רמול ךרוצ
 ויה םישנאש ומכ ",לותח ול שי חטב" וא
 םישחו םיאורש םירבד לע ורביד םה .םירמוא
 .תויפיצו תושגר לע אל ,דודמל רשפאו

 תואקנבה תקלחמל שגינ ןמנמשה רוחבה
 ילבמ קושה לש '

 רבד םישל
 .ולש הלסלסב
 עקת סינכה אוה
 בורק עקשל
 רותפכ לַע ץחלו
 .ולש הלסלסב
 םישיטובורה
 קושה יבחרב
 סנכיהל ולחה

 ןונור .תותיוועל |
 בושו בוש סיפדה
 דוקה ותוא תא
 התוא לע
 ילבמ ,הקבדמה
 ,ריינה תא םדקל
 וכעמ יפר-הנא
 איהש דע הינבגע

 תילאמשה לגרה לע לזנ ץימה לכו הצצופתה
 אלמו םדמדא לחנ הילע רציו םהלש
 תא רקדו .חופתה תא רקד ידור .םיניערג
 .חופתה תא רקדו .חופתה

 .ןמנמשה רוחבה זירכה "!דוש והז"

 יתלרטינ !זוזל אל !הפצרה לע בכשל םלוכ"

 \ לכ ירסחו המצוע יבר ,םיקייודמ ,םיריהמ םה םיבשחמ .םיבשחמל - "המשנ" הזל ארקנ
 = ןיב הריחבה ךילהת ךא - תויורשפא ןומה םע בשחמ לבקנ רתויב בוטה הרקמב .ןוימיד
 .ןיטולחל יגולונכטו יגול ןלוכ

 ,תוריהמה ימוחתב דואמ םילבגומ תרחא וא וז הביסמש םדא ינב םנשי ינש דצמ
 \ ינשה ךותב דחא ליתשנ ילוא - םיבשחמל הלאכ םישנא ןיב רבחנ םא .המצועהו קוידה
 | = .המשנ לעב םגו המצוע בר םג אוהש ,שיטובור לבקנ - דחאה ךותב ינשה תא ילואו

 םבצמ תא רפשי אל הז םאה לבא .יטטס למשח םע תולקתיהב היעב היהתש ןבומכ
 ?םילבגומה םתזא לש |

 םהל אורקל ולכות אלו םישיטובורה לכ תא
 תושעל וסנת לא זא - ןוחטיבה תקלחממ
 לפנ אלש ימ לכ לע חדקא ןוויכ אוה ".רבד
 דע ,טלחומ היה טקשה .הביכש בצמל דימ
 בבותסה ןמנמשה .חובנל ליחתה גנירהש
 תוחיבנה .דחא רודכ הריו םעזב וילא
 אל גנירה לבא ,דחפ לש תולליב ופלחתה
 ירוחאמ אבחתה טושפ אוה .עוצפ הארנ
 םרג אל יטטסה הדשה .דמע םתסש ,ןולוש
 חנו דמע אוה יכ ,הלועפ םוש לע רוזחל ול
 .לעפוה קשנהש ינפל קוידב

 ".הנה אוב .םש - התא ?יתוא םתעמש"
 תא דירות" .טאל-טאל וילא דעצ יאפוקה
 ךל וישכע" .בבייל אלש הסינ אוה ".הצלוחה
 ךלש הצלוחה ךותב םישתו הפוקל הפוקמ
 הארנ יאפוקה ".םיק'צהו ףסכה לכ תא
 םיבור לש ספדה םע ,הנתוכ תייפוגב קיחצמ
 .(תיסאלק הקיזומ בבוח היה אוה) םינשושו
 ול עיצהש יפכ ,הפוקל הפוקמ ךלה אוה
 .דדושה

 .םייסנכמה תא דירות וישכע !יפוי"
 !אל .םידגב דירוהל וליחתת ,םכלוכ .רדהנ
 לע עיבצה אוה "- התא !םינוילע םידגב קר
 םידגבה תא םלוכמ ףוסאת" .ולש יאפוקה
 אל" קעצ אוה םואתפ ".םתוא יל ןתו
 םהילא סחיתת לא !םהמ אל !םיטובורהמ
 .הלהבב הרובחהמ קחרתה יאפוקה - "!ללכב

 ,םכלש םידגבה תא וישכע חקול ינא"
 ,דדושה זירכה ",ןופלטה יטוח תא ךתוח
 אוצמל ןמז תצק םכל חקי .ךרדל אצויו"
 תא ךילשמ ותוא ואר םה .השעו רמא "!יתוא
 .ץוחב הנחש לוחכה עונפואל וכרדב םהידגב

 תחא הרכזנ תצק הככש הלומההשכ
 רישכמה תא למשחהמ קתנל תויאפוקה
 הלועפל ורזח םה .םישיטובורה תא לרטינש
 יטטסה הדשהש ינפל ,וקסע הב הנורחאה
 .םתוא רצע

 .ךילא - ריבס .יצמוח .השק .השק"
 ".השק

 דועו םישובל יצח ,םירחאה םינוקה
 םיטבמ יאצח וצענ ,ורבעש היווחהמ םידעור
 לובגה תא רייצל השק ךכ לכ" .םישיטובורב
 התסיכש ,תחא תרבג הרמא ",וניניבל םהיניב
 םה" .םואתפ-םיפושחה הינמשמ תא תבגמב
 םה ךיא הארת לבא - םישיגרמ אל וליאכ
 דוע םהב שי ןפוא לכב .בלכה תא םימחנמ
 ".ישונא והשמ

 ההיז אוה .בביימה גנירה לא ןחג ןולוש
 לעפו "הרומח הקוצמ"כ ולש תוגהנתהה תא
 תא ףטיל אוה .ןיינעב תינכותל םאתהב
 ולש הנכותה .ותוא קביח ,וילא למלמ ,בלכה
 ךיא - "ךיא"ה יניינע לכב ול הרזע תמאב
 תוהזל ךיא ,שיבכ תוצחל ךיא ,בלכ םחנל
 - "המל"הש הניבה אל תרבגה .םיעט חופת
 הצור ינא המל ?בלכ םחנל הצור ינא המל
 היהי חופתהש הצור ינא המל ?שיבכ תוצחל
 .ישונאה םרוגה אוה - םיעט
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 05-5105764 בשחלמ .קחשמ "0"

 ץר-ץא ,רהממה דופיקה ,קינוס
 ,קחשמה לש תפסונ הרודהמ איצוהל
 ףוסב ,ב"חראב הנושארל קוושתש
 ?םעפה תופצל לכונ המל .רבמבונ

 אוה .רהממ קינוסש ונרמא םתס אל
 וליפא היהש ינפל דועו םלוכ תא םידקמ
 קחשמה תא רמגש לארשיב דחא םדא
 היינש תונמדזה שי רבכ - ולש ןושארה
 :תולודגה תושדחהו .קינטובור םע דדומתהל
 !ודגנכ רזע וילא דמצוה םעפה

 םישנא ראתמה ,יאקירמא יוטיב ונשי
 ןמז ידמ תוחפו תומישמ ידמ רתוי םהל שיש
 ."תובנז ינש לעב לותח ומכ קוסע" :ןעצבל
 רוקמ הוויה הזה יוטיבהש םיחוטב ונחנא
 לעושה ,1818 ,קינוס לש רבחל הארשהה
 אל אוה לבא !בינזמ סופיט הזיא .יבנז-ודה
 ,ובדו ורומ ,קינוס רבצש ןויסינה לכל הכז
 והומכ שממ רהממ אוה .ןושארה קחשמב
 קינוס לבא ...זיזפ וליפא אוה םימעפל לבא

- | 
 0% וו דדו
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 .תורצל ותוא סינכמ אוה םא שש ,ול חלוס
 םכל ןיא ?הרזע םיצור םכניא םא המ

 ומכ םכילא דומצ לעושה .םי-\\17. ,הרירב
 ילוא .ונממ טלמיהל ולכות אלו רומחל בנז
 דחא אוהש םג ןכתיי לבא ,רוזעל רומא אוה
 ,קחשמב םייומסה םילושכמה

 הגמל קינוס תרדסב היינשה תטלקה
 טייב הגמ (8 ?םתעמש) הנומש תללוכ ביירד
 תטלקהמ םיילפכ קוידב ,הנכות לש
 רשפיא ףסונה ןוסחאה חפנ .הנושארה
 הברה-הברה קחשמל סינכהל הגס יתנכתמל
 : .םידחוימ םיטנטפו םירופיש

 וחילצהש םכמ הלא םילאוש "?לשמל"
 דחא קחשמ ןיב ,היזיולטהמ םמצע דירפהל
 המרה :קחשמ תומר רשע שי םעפה זא .ינשל
 המרה ,תוגספה תמר ,סילופורטמה ,הקוריה
 ,קבאה רה תמר ,טפנה םי תמר ,תרתסנה

 ,תשורחה תיב תמר ,וניזקה ליל תמר
 תציב תמרו שדחמ-הקוריה המרה
 חרכהב תועיפומ ןניא תומרה .תוומה
 ןוחטיב םוש ןיא ,םצעב ...הז רדסב
 ,יפוסה קחשמב ועיפוי תומרה לכש
 תקידב יפל הכרענ המישרה יכ
 .טסוגואב ,תיקוויש םדק-םדק הסריג
 הנש יצח טעמכ אצי יפוסה קחשמה
 הגסב םישנאל ןתונש המ ,ךכ רחא
 !ולוכ תא טעמכ תונשל תונמדזה

 וחיטבה) הנתשי אלש םירופישה דחא
 תווצכ קחשל תורשפאה אוה (קדצ ןהב ונל
 .םיינש ןיב תורחתב וא םינקחש ינש לש
 ףתושמה קחשמהו דבל קחשמה ןיב להבהה
 קחשמ התא םא .1'ג185 לש ודוקפתב אטבתמ
 קחשמב .ךירחא בוקעי ךלש לעושה ,דבל
 קינוס תא ליעפיש דחא ןקחש היהי ףתושמה
 םיסנמ םהינששכ ,לעושה תא ליעפי ינשהו
 קחשמב .קינשובור לש םיקינדבה תא סיבהל
 עקתנ 1'גג15 םאו ליבומה אוה קינוס הזכ

 0% םכל ו שי 3 4
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 שש>| = ,? יא

 - !ךויחל הביס םכל שי כ שידחה
 = ויהי םנמא .םכליבשב הסריג םג אצת |
 | ךיא ,היהת תוריהמהו | תומר | 0

  תוחפ תצק ,תוגידצב
 לבא ...תצק הקיפרגהו ,תיקינוס-רפוס

 יניב | ףיכה

 - הז הסוד

 וב רוזיאל ץפקוי אוה ,ונממ םייוסמ קחרמב
 םהינש תא תוארל רשפא ךכ ...דופיקה םחול
 .תחא הנועבו תעב גצה לע

 ₪. =" ב ןפ וי ו יל ב ןשי .*+- .

0 
 םילענה =

 הז דגנכ הז םיקחשמ םינקחש ינש םא
 יצח לכבשכ ,םיינשל הגוצתה תקלחתמ
 הלעמל קינוס - האלמ הגוצת העיפומ
 לע םידדומתמ םה הז בצמב .הטמל 818'1-ו
 םירחתמ ףוסבלו םיקינדב תסבהב הרוכבה
 לש וראווצל קנח תאלול שיבלהל תוכזה לע
 .קינטובור

 ?הה ,ררמצמ

 הברה יד םג םיריתומ טייב הגמ הנומש
 קחשמב .םידחוימ םייפרג םיטקפאל םוקמ
 וילגר תאו בהזה תואלול תא וניאר ןושארה
 ךסמה לע היהי המ .קינוס לש תובבוסה
 ,ידמימ תלת היהי קחשמה ,תישאר ?םעפה
 אל הגס ?הז תא םישוע םה ךיא .טעמכ
 ביתנ תא ןייצל רשפא ךכ רחא .םירמוא
 המודב) חוטב תוומ לעמ יולתש ,גרובה
 םיכרד דוע ןנשיו (...ןושארה קחשמל
 המ .םידופיק לוטקל תוניינעמו תודחוימ
 !םייחב םתוא רומשל אוה השק רתויש
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 התא זא...
 ' לכ - תובושתה לכ - םיפיטה לכ 2 םיפוקה יאב עוקת התא םא ₪

 תושדחה לכ - םינומחיתה לכ - םיקחשמה | ךתוא לסחל הסנמ וגראלו
 | ןמזה לכ ףוכה לכ =| ו 017. התא זא -

 ו ל % תוריהמב קחשמ התא םא 6
 .תויוכזו תונורתי לש הרושמ םינהנו ,ראודב

 התא םג הנהיתו \א12-ל יונמ השע 12. התא זא - קינוס-הרטלוא
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 תחפשמ לש קחשמל םיפיט ןומה ואצמת הז ןויליג לש 29 דומעל ורבעת םא
 ןורתיפה הנה ?יוב םייגה ילעב תא חפקל המל לבא .ליגרה ודנטנינב סמדא
 םכל לקלקנ אל םיבוט םידלי ויהת םא .קחשמה לש ןושארה וקלח לש אלמה
 .ראשה תא

 | --- | 0000 וש | | ךיחא הז וירמו התא הז י'גיאול םא ₪
 יב ותק | "ב 00 2 דש \/ז7 התא זא -

 ו % "קופה רצוא תאצמו םחול דמג תייה םא ₪
 י"ללחב המישמ" 5 = / ו ו-7 17 התא זא - ןוקרד תרואמב

 ןוחריה ,ואז? תא ארוק התא םאו ₪
 םייונמה לכ ןיב םילרגומ שדוח לכב

 !סמייג גאב תנתמ ,בשחמ יקחשמ 10 - | | ₪0 םיקחשמל
 ףייעה יוב םייגל ץרמ ירודכ
 לע בטיה רדתסמ גולידהו ץופיקה ןויער

 םילק םיווקו םירודכ ,םצעב .יוב םייגה ךסמ היהת ,והשלכ ןויליג תטפסיפ םא | 1 \/[ז/2 התאש יאדווב זא -

 רופיס הזיא" דימת איה הלאשה .רטמיטנס .רבעה תונוילג | = "ו לש ץצונו שדח ןויליג ךל חטבוי שדוח לכב השימח לע השימח לש חטשב גוצייל דחוימב תשיכרב תולודג תוחנהל יאכז ' \ רש 7 |
 תועדומה חולל ףרטצהל לכות | 4 לע תושדחו עדימ ,םיקחשמו תובתכ םע ,וא7
 !885-ה - ינורטקלאה | "₪ יקחשמ] יוב םייג ,ודנטנינ ,הגס ,6 יקחשמ
 .\\/1/ ייונמל רבח סיטרכ !בורקב א [ \ ₪ ₪ .םהיגוסל םידיקפת

 יונמ םויה דוע התשע ?הכחמ התא המל זא
 !דחא ןויליג לש וליפא הצמחהב ןכתסת לא

12 

 ריע םייונמה תקלחמ \\2 דובכל

 "?ותוא אקווד ונקיש ידכ ,רודכל קיבדנ
 תרבח תרצות ,עסק וכ שדחה קחשמב

 ץרמה רודכל וקיבדה ,תיתפרצה סמרגופניא
 זוזל ליחתמ התא .םוקיה תודלות לכ תא
 ינפ לע הלהצ תועורתב רבוע ,לודגה ץפמב
 דע רצענ ךניאו דיתעהו הווהה ,הירוטסיהה
 רמגנש קחשמ אל הז .האמ .האמה ךסמה ףוס
 ,תומר רשע םתרמגש ירחא לבא |.רהמ
 .המסיס תרזעב גשיהה תא רומשל ולכות
 םיעברא בוש תושעל וכרטצת אל ,רמולכ
 ,תחא םעפ ןתוא םתמלשהש רחאל ,תומר
 .תחאו םיעברא המרל עיגהל ידכ

 ,ונזמר רבכש יפכ ,אוה קחשמה ךלהמ
 םימרוגב לקתנ רודכה .ץפוק רודכב הטילש
 ,םיילילשו ,וכלהמ תא םיציאמש ,םייבויח
 .ןפואבו ותוא םיצצופמ ,ותוא םיקיבדמש
 רודכה לבא .םייחה תא וילע םישקמ יללכ
 תיארפ הזוזתב ונמז לכ תא הלבמ אל
 םיצפח ףוסאל וילע .דיתעה לא קיתעהמ
 ;םימוסחמו תוריק רבושש ,שיטפ :ךרדב
 תוניסח ירודכ ;תופירש תובכמש ,םימ תופיט
 תוליספ םג ןבומכו ;תסנכה ירבחל שיש ומכ
 ךוראו הנהמ קחשמ תורשפאמה ,תופסונ
 דע קר עיגה ,ןייצל יאדכ ,ךורש אגרש .חווט
 ....דחא ףא עיתפמ אל הז לבא .18 המר

 רזעה .תורבקה תיב לא הלאמש ץור
 ץופק .םיפלטעו םיאפר תוחור לוסיחל ברחב
 ןמז ךשמב םתוא לרטנל ידכ םינטרסה לע
 אצמת ,הלאמש ןיידע ,ךרדה ךשמהב .רצק
 יוקיש םש שי .רבקה תיבל החיתפה תא
 סנכיהו יוקישה תא ףוסא .קשנה ילכ רופישל
 .תוומה ךאלמ ךלומ דומעי םש ,רדחל

: 

 ברח: םכתושרב היהת קחשמה תליחתב ,ז.ת רפסמ / |
 םירמושה דחא דגנ קר ליעפהל לכותש ,תחא דע ירותב בר רי כ ור 5" פלש קרב נב 1402 דה
 רשפאה לככ וילא ברקתה !דחפל אל .םילודגה סיטרכ רפסמ = 'סמ וא ןויליגמ יונמ תויהל ת/שקבמ | ם'קחשמה ןוחריל יונמ לע םותחל ינוצרב |
 שאה ירודכמ קמחתהל ידכ ,ףפוכתהו < = .סיטרכה לעב תמיתח ח"ש 140.- ךס לע האחמה תפרוצמ \- ףקה - תונוילג 24 וא 12, א? |
 רתויב השלחה הדוקנה .ךנוויכל םידוימה הכרעה % 35 לש םיישדוח םימולשת 4-ב בויחה 8 .תונוילג 12 רובע ןמוזמב הצלוחו בשחמ קחשמ לבקלו ,(לוגיעב |
 דע תוריל קיספת לא .ךשאר איה ךלש = * 4 ףיכ .זוכיר ןומה הלועפ ןומה % ח"ש 140.-- כ"הס ,תונוילג 12 רובע ח"ש ח"ש 240 ךס לע האחמה תפרוצמ כ ו
 בוט שיגרמ .תובהלב חקלתי בראהל | קש | 5 =. 0 ! 60 לש םיישדוח םימולשת 4-ב בויחה 6 ..תונוילג 24 רובע ןמוזמב ת/שדחמ ינא 1 ה/שדח יונמ ינא 2 |
 .ירזנדו ,ךתב תא תלצה תישכע ₪ - | .ח"ש 240 - כ"הס ,תונוילג 24 רובע ח"ש ףקה) :יארשא סיטרכב בויח תארוה 1 = ----------- 1 9שמו יטרפ םש |
 | הדימב תיזיוו הצלוח לבקל ת/שקבמ טרנייד / טרכארשי / הזיו (לוגיעב | -----------77- הדיל ךיראת |
 6 1 כ / ו ------. טיטרכה לעב םש = -------- 99%. ----.---- ה |
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 יכיר ס72 כי כ וי קיי

 ד ז =
 04% ששע 6 סו א 5

 דחא היה הילצרהמ םחש ינר
 קחשמהמ ובהלתהו וקדב ,ונקש םיברהמ

 קינוס
 עיגתש דע ךל ,לגנו'גב ןורחאה עטקב =*

 .םייח לבקתו םשל לופית .םימל
 .קינטובור רוטקוד לא הלע ןכמ רחאל

 !תוריהז) תובוחרמ יקסרימזק תימע
 ליצהל ידכ ...ךלש ריעה לע ףושיכ שי
 רענ"ב קחשל ךילע היהי תובוחר תא
 (!06 קחשמ ללכב אוהש ,"דרובטקסה
 תא קדב

7 

 יכ רתויש המכ ץופקל יאדכ =*
 .םימולהיו תועבטמ םירתתסמ

 יאדכ ,בר הבוגמ הליפנ םילפונ םא *
 תא םלוב הז .הלעמ יפלכ ץוחלל
 .הליפנה

 ןבאהמ ץופקל יאדכ ,ןושארה בלשב =
 .תועבטמ םש םירתתסמ .גגל הלועה

 עיקשה ןורשה תמרמ גרבנירג לט
 קחשמב הבר הבשחמ

 4 2% זץ ₪ 6
 ג טצ אז ₪ א ₪

 אוה ,רופיצה שיא לע קש קורזת םא א
 .ךל רוזעי

 ,לותחה שיא לע םיקש ינש קורזת םא =*
 .ךל רוזעי אוה

 .םיקש השולש קורז ,בלכה שיא לע *
 תכירבל ףסכ יקש רפסמ םיקרוז םא *

 .חכ ךל תנתונש הכיסנ העיפומ ,םימ
 ,תבנראה לע ףסכ קש םיקרוזשכ
 .תודוקנ 5000 לש סונוב םילבקמ

 ויתחתמ םקמתהל ךירצ ,חרפה סובב *
 תוכהל זאו ךב עוגפל לכוי אלש ךכ
 הב

 םימ לע תכלל רשפא םיילענ תרזעב *
 .(לבגומ ןמזל)

 הארנ יתלבל ךופהת קרבה תרזעב *
 .(לבגומ ןמזל)

 ןמזה ילייח תא םג סיבהל הסינ לט
 קחשמב

 0% 26 כ

 תורישי ריבעמ עוביר לע ריוצמש ץח =
 .ישארה סובל

 ךירצ ,קיתעה ןמזב ישארה סובב *
 .ףאב קוידב ול עוגפלו ודיצל תכלל

 דומעל ךירצ ,אמור ןמזב ישארה סובב *
 .ףוצרפב ול עוגפלו ויתחתמ

 ךירצ ,םלועה תמחלמ ןמזב סובב *
 .חורבלו לודגה חתותב עוגפל

 עוגפל ךירצ ,דיתעה ןמזב סובב *
 .ושארב תאצמנש המודאה הדוקנב

 ריע ינומרח המלשל שי חטב
 התוא ןייצ אל אוה לבא ,םירוגמ
 ...לבח .ובתכמב

 4 ה מל טיל ווא
 .תורעמב הפמב שמתשהל ץלמומ *

 אטבמ הוקת חתפמ ןייטשרבליז ינב
 רישכמ ךרד ןוסק'ג לקיימל ותצרעה תא
 :ולש הגסה

 0 0 א א ג 8 א 5 8
 חותפל ןתינ 1-3 דע 1-1 םיבלשב =*

 וא ןחלוש לע םידמוע רשאכ תונולח
 ,דחא רבד לכ

 עוגפלו טאל תכלל ךירצ 2-3 בלשב =*
 םהש ינפל תיתחת הכמב םיבלכב
 .ךילע םיצפוק

 ןומיס שישכ ,4-3 דע 4-1 םיבלשב =*
 ץוחלל ךירצ ,ריקה לע שיבכע לש
 .חתפ חתפנ זאו הלעמ יפלכ

 !ןבלה טרופסב םג קסוע ינבש ןבומכ

 :איה 5 בלשל רתויב הבוטה הריחבה *

 ./\ ןקחש ,6  הטילש ,8 תוריהמ

 :ינב לש ןורחאה פיטהו

 דליה ידט

 ,הלעמל :ץחל ,בלש רוחבל ידכ =*
 ךסמ עיפוי .הנימי ,הלאמש ,הטמל
 ,תחא םעפ הלעמל :ץחל .תויורשפא
 ,1 רפסמ רותפכ ,םימעפ 9 הטמל
 .50 דע 1-מ בלש רחבו הלאמש הנימי

 שירופ ילינ תזעונה תי-\(12-ה
 ןויליכמ םיזוורב ליצהל הכלה ןולוחמ

 כ 6? < 7 \ 5

 םיעיגמ רשאכ =*
 ץופקל ךירצ ,גאז6 א א[ןאת5-ל
 זוורבה תעפוה ןמזמ םוקמב םימעפ 8
 .הינשה הדגל וילע ץופקלו םוהתהמ

 ךשמב תובורק םיתיעל ץופקל יאדכ *
 ריואב תורתתסמש ןכתי ,קחשמה
 .םימולהי תובית

 םע םג ץרמב הקחיש ילינ

 דוכלל אצו האבה המסיסה תא דלקה *
 ./01\0.234\84\4123 :יליוו רוטקוד תא

 שיבכעה שיא תא הירוקב הדכלו

 מ רדייפ ס
 רשאכ תישימחהו הינשה המרב =

 וב ץוחלל ךירצ ,גגה לא םיספטמ
 ,םימעפ רפסמ הציפקו הלעמל תינמז
 עגפהל ילבמ גגל םיעיגמש דע
 .םירויש םישנאהמ

 תא קדב ןורשה תמרמ רומיל ןר

 ע ס מ
 פלייוגרגנ ה

 שפח ,ןטק רוח שי עשרה לדגמ דיל =*
 .וב

 דיגת ,עשרהו לודגה ךלמל עיגתשכ =*
 קמ"

 .חכה יפנכ תואצמנ ינשה ןומראה דיל =*
 דירפמש לודגה ץעל תחתמ שפח
 .הריטה ןיבו ךניב

 תא םגו

 /,2 חו =

 02124\0-14\83\4134 דוקה תא סנכה *
 .קוד תא דוכלל אצו

 ךירצ עשרה טובורה תא גורהל ידכ =
 .ףפועמה בלכה תא

 ךירצ ,ינשה טובורה תא גורהל ידכ א

 .הצפקמו ףפועמ בלכ
 ךירצ ,ישילשה טובורה תא גורהל ידכ *

 .הצפקמ םע שארה לע ול ץופקל

 תא םג קדב הטרח וא תואל אללו
 ןפשה תולילע

 | נא בס גיא ב
 .א1102 : םיכסמה לכל דוקה =*
 ךסמ םירחוב ,הטמ הלעמ תרזעב *

 .תישע רבכש
 ךרד רובעל םילוכי םילותחה קר *

 .תותלדו תורוניצ
 אל ,תלד וא רוניצל סנכנש לותח =*

 .ךב עוגפל לוכי

 קַז 7 0%" דהא
 א כ תם ה 5 1[ ג ₪א

 ,ןגומ ,קזח יכה אוה .ויאק תא רחב =*
 .תוטיעבו תושלושמ תוירי לעב

 בוזעל ילב 4 לע םיצחול תוריל ידכ *
 זאו (םייחל תחתמ) אלמתמ דמהש דע
 .םיבזוע

 /12. אוה ביבא לתמ ןייטשנרוב ןד
 וליפא םסרפל םיחילצמ אל ונאו ץורח
 אוה םעפה .בתוכ אוהש םיבתכמהמ עבר
 םיקחשמ ינש לע ונל רפסמ

 0 שם אג ז זז א )₪

 תא לסחל רתויב הבוטה ךרדה
 קשנה םע הב תוריל ,איה תללוצה
 .תייבתמה

 7 פ
 חק ,ךדיצל היהת לב רקניטש ידכ *

 .םסק תויבוק

 תא האר רבכ הננערמ ןמרל איג
 תא קחישו רפסה תא ארק ,טרסה
 ( :;קחשמה

 2 מ ט ב

 ץוחלל ךירצ ,תוריקה לע תולעל ידכ *
 םיברקתמשכו :\ שקמ לע תחא םעפ
 ./\ לע בוש ץוחלל ,ריקל

 תודמועה תואספוקב תוכהל יאדכ =*
 .סונוב ןהב רתתסמ םימעפל ,ךכרדב

 לע ברקל טעוש ןולוחמ דנומאיד
 ליצאה וסוס יבג

 "ררר ןובהה
 כ בינ ה יוס כ

 ,ותוא ררחשל ךממ שקבמ םיזעשב =*
 .אלכהמ תאצל לכותו /35-ל דרת
 ,קנעה רבה ריזח תא גורהל ידכ
 רותפכ תרזעבו הסינכה דיל ראשת
 .וב הרית ,ובדוטה
 ךישמת ,דובאה שיאל עיגהל ידכ
 הצחו דר ,רהנל עיגתש דע הלאמש
 הנימי הנפ ,תדרל ךשמה .רשגה תא
 .לבחה תרזעב ראבל דרו

 ךירצ ,ףירשה לש הריטל סנכהל ידכ =*
 .ברק ךורעלו ןוילדמה תא םישל
 .הריטל רהמ ץורל ךירצ רמגנ ברקהשכ

 שמתשהל ךירצ ,דלשה תא גורהל ידכ א
 .ךל הנתנ ןאירמש המוסקה תינחב

 םיצפח תוחפש המכ דוה ןיבורל ןת =*
 .רתוי בוט םחלי אוהש ידכ

 .הארתש ימ לכ םע רבד *

+ 

+ 

 קחשמ דועב םיגשיהל םג עיגה יש
 םיריבאו תוריבאל קודה רשק לעב

 ג: ופופ ד קור ד
 לע ץוחלל ךירצ ,םיבלש גלדל ידכ *

 57461 -ו וברוטה ירותפכ ינש
 .(םימעפ רפסמ)

 רייס קב
 ,490-629-312 :ינש בלש :םידוק א

 בלש ,435-765-818 :ישילש בלש
 :ישימח בלש ,775-454-215 :יעיבר
1-17 
 לע ץחל ,הטקרה תא ליעפהל ידכ
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 ולכותש ,הלמרמ ןרוא םהרבא
 רוטקוד לש רודמב םג וילע אורקל
 -ב החמתמ ,\7

 דגנ טרא ב
 ם לוע ה

 ךירצ ,ןושארה ךלמה תא גורהל ידכ =*

 .תא רגוס אוהשכ שארב ול עוגפל
 .םימעפ 5 ךכ לע רוזחל שי .הפינמה

 שרפמל ךל ,הניפסב ןושארה בלשב =*
 תא חק .ץופקו הלעמל ספט ,ןורחאה
 לכותו הלגתיש המילגה םע טראבה
 .בר ןמז ךשמב ףועל

 וירמלו י'גיאולל ףרטצמ םג םהרבא
 קחשמב

 3 וירמ רפוס
 שיטפ חק ,ךרדב םימוסחמ ץצופל ידכ =*

 .םוסחמה לומ דומעו

 ,הב שמתשתו הניגנ תבית חקית םא =*
 ילב רובעל לכותו ומדרי םיבצה
 .םהילא סנכהל

 דומע ,1 םלועב םסק לילח תחקל ידכ *
 ,3 בלש ףוסב ןבלה קולבה לע
 ףוסל רהמ ץורו תוינש 5 הכח ףפוכתה
 .בלשה

 סנכהל לכות ,םסק לילח חקית םא א
 .הצרתש הפמ לכל

 םוסחמה תא ץצופ ,3 םלוע ףוסב *
 הריס םע טושל לכותו שיטפ תרזעב
 .תועתפה ןומה ובש יאל

 םירשואמה םיפכוזה
 ,םירשואמ םי-/12 השימח

 = ,דחוימב ונבהאש םיפיט ונילא וחלשש
 ינו'ג לש ואידיו תטלקב דחא לכ םיכוז
 רודמב וזה תטלקה לע וארק .דייקרא
 = .!םה םיכוזה .46 דומעב ,תועדומה חול

 | = םיכוזה לע ,קחשמה תא לבקל ידכ
 ,1409 .ד.ת| תכרעמל היולג חולשל
 םש) ימש" :הילע בותכלו (קרב ינב
 לש ואידיו תטלקב יתיכזו ,(הכוזה
 רודמב ,20 ןויליגב דייקרא ינו'ג
 סרפה תא וחליש אנא .םיפיטה
 ונייצ אנא ".(הכוזה תבותכ) תבותכל
 הרקמב ,ןופלטה רפסמ תא םג
 .ירמגל הרורב הניא תבותכהש

 תימע ,הילצרהמ םחש ינר
 שירופ ילינ ,תובוחרמ יקסרימזק
 אמק רפכמ קאזבא ילא ,ןולוחמ
 .הלמרמ ןרוא םהרבאו

 .ושאיתת לא ,םעפה םתיכז אל םא
 שדוחב ילואו - אבה שדוחב ילוא
 החלצהב .ןכמ רחאל
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 תויונחב

 קווישה תותשרבו
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 (ר1ג|ג\וי (11ו|4ן- א"

 (כ(111(011י ₪

 6 יין.

 ונעמש אל .סמדא תחפשמ תיבל

 ?םעפ רבכ םהילע

 לע הנטק הבתכ העיפוה 14 ןויליגב
 תושקב אלמתה ראודה קש .סמדא תחפשמ
 ,קחשמל "!םיפיט רקיעבו" ףסונ רמוחל
 : ,ןכבו .וימאות לכ לעו ודנטנינה לע לעופה
 תא ליצהל םכל ורזעיש תונויער רפסמ הנה

 .םיפוטחה החפשמה ינב

 ונמיס .תיבה בלב אוה תוגרדמה רדח

 וילא דעיה תא םכרובע
 :תלד לכ הכילומ

 .תימדקה תלדה - 1
 .,רופיצה לוסיחל בל ומיש

 ,ןאכ םג .ןשיה ץעה - 2 (
 .ףועב וכה = ןש

 .תונומתה רדח - 3
 לכיהל ךרדב ,האנ החפשמ
 .םינועשה

 .םיקחשמה רדח - 4
 ,וגל ןיא ילסגפו יידזנדול
 תמועל .ודנטנינ וליפא ןיא
 .תוידוס תותלד םהל שי תאז

 תוארל יאדכ דימת .חבטמה - 5
 .[ןוראב המו לשבתמ המ

 םיפסאנ ןאכ .הקיזומה רדח - 6
 .םתלצה רחאל החפשמה ינב
 ,'יץרל קתתשי םלוכ תא וליצתשכ
 .הבוט העשב

 יוטיבה תא םיריכמ .הממחה- 7
 ?קנופמ דלי רואיתל ,"הממחב לדג"
 !וזה הממחב לדג אל חטב אוה

 הניפל וכל ,תובבלה לכיהב
 הנותחתה תילאמשה
 ךכ .הלעמל ץח לע וצחלו
 תידוס תלד חתפית
 לש ורדחל וסנכיתו
 סונובה תא וחק .ילסגפ
 וצחלת םא .הלעמל ולעו
 עיפות הלעמל לַע בוש
 הליבומה ,תלד דוע
 םגו םיפסונ תורצואל
 .םיסונוב

 סיבהל לק !םירופיצ
 דומע .ץעבש רופיצה תא
 ידיצמש םיפנעה לע
 ץעה לעש המרופטלפה

 לולצת איהש דע הכחו
 הבוגב איהשב .ךפיקתהל
 איה .השאר לע ץופק ,םיאתמה
 .הילע ץופק - בוש ךילא הלעת
 ידכ ךרוצה יפל הלועפה לע רוזח
 .יוארה סרפה תא לבקל

 ומכ תיבב !תוידוס תוסינכ
 ץק ןיא סמדא תחפשמ לש הז
 ידכ .םיידוסה םירדחה רפסמל

 רדחב) ןושארל סנכיהל 31
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 לש ןותחתה ילאמשה הצקל ךל (תוגרדמה
 ....הלעמל ץחלו רדחה



 ר"ד לש  הניפה

 םיצור (הלמרמ) וירבחו ןרוא םהרבא
 רשפא הפיא םיעדוי אלו ריג םייג תונקל
 .ץראב אצמנ רבכ הז םאו ותוא אוצמל
 הגס לש תוטלקה םא תעדל םג םיצור םה
 רבחתהל תולוכי רחא רישכמ לש וא
 וחילצי םעפ יא םה םא) ריג םייגל
 (!הזכ דחא אוצמל

 ,ךל םיארוק ךיא ...ןרוא וא) םהרבא
 תיינקל תודגאתהש בשוח ינא ,(?םצעב
 חלצומ ןויער איה ריג םייגה ומכ רקי רישכמ
 םויכ לארשיב גישהל רשפא יא םנמא .דואמ
 יתעמש לבא ,רישכמה לש "תימשר" הסריג
 ריחמהו יטאריפ אובי לש םירקמ רפסמ לע
 .ח"ש 700 תוביבסב היה םש ןיוצש

 והשלכ ףוגשכ ?יטאריפ אובי והמ
 םירישכמ לש םצמוצמ רפסמ שכור לארשיב
 וא תויונחב רכומו הצרא םתוא סיטמ ,ל"וחב
 תמאב אוה רישכמה .םינותיעב תועדומ ךרד
 ,ירויצה יוטיבה ףא לע ,בנגנ אל אוהו רישכמ
 רישכמ ןיבל הזכ רישכמ ןיב םילדבה שי לבא
 הרבחהמ עויס אלל .תימשר הרוצב אבויש
 אוה םא ,ותוא ןקתל רישכמה תא הרצייש
 תוירחא לבקל לכות אל ךכ םושמו לקלקתמ
 םירקמב ,ןכ לע רתי .הניקתה ותוליעפל
 הלועפה יאנתל רישכמה םאתומ אל םיבר
 .שכרנ וב ץראב םיאנתל אלא םילארשיה
 םא) ידווש רישכמ רצייל הביס ןיא ,אמגודל
 תולעמ 40 לש םיאנתב בטיה לעפיש (הזכ שי
 ירישכמב !תינויח וז הנוכת לארשיבו - םוח
 (ריג םייגה לש הרקמב אל לבא) םיבר קחשמ

 2 -30כ

 תוטלק תמאתהל תורושקה תויעב םג ןנשי
 תטלק לכ יכ ,תרחא וא וז הנידמל קחשמ
 .תואסריג רפסמב תרצוימ

 םטסיס רטסמ תוטלק תמאתה יבגלו
 ,ושפח .הז ןויליג לש 4 דומע האר ,ריג םייגל
 וכח וא תונושה תויונחה ןיב ,ךירבחו התא
 .קפס אלל עיגי אוהו - עיגי רישכמהש דע

 \/12,-ל יונמ אבס רפכמ הוור דהוא
 תא חלש אוה .םישדוח השימח הזמ
 אלימו 886-ב יונמ תויהל ידכ חפסה
 השולשכ רחאל .תוארוהה יפל ותוא
 הנעו ןופלטל דהוא רשקתה םישדוח
 םש ,יטרפ םש :885-ה לש תולאשל
 לביק אל ₪₪5-הו ...המסיס ,החפשמ
 יונמ תויהל ידכ תושעל ילע המ" .ותוא
 "?3₪5-ב

 .תודלי תולחממ לבוס ואז? לש 885-ה
 לחז לש בצמב אוהש דיגהל רשפא ,השעמל
 היהי ףוסב לבא םלוגל םימעפל ךפוהש
 הדרש 385-ה לש הנושארה הסריגה .רפרפ
 הקיתש ימי רפסמ רחאל הפלחוהו םיישדוחכ
 .רתוי תחלצומ הנכותב (?םלוג ונרמא)
 ,דימתכו ףסונ יוניש 8835-ה רבע רבוטקואב
 ךל יתעצה .השקו ביאכמ היה יונישה ךילהת
 ויתולאש לע תונעלו !33%-ל רשקתהל איה
 חלש ,אל םאו ...לעופ הז םימעפל .תונלבסב
 ינב ,1409 .ד.ת ,\\'[7 385-ל) היולג ונילא
 ףרצ .לעפ אל המ קוידב תראתמה קרב
 ינכטה תווצהש ידכ ,ןופלט רפסמ היולגל
 .ךרוצה הרקמב ,ךילא רשקתהל לכוי ונלש
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 ךורכה ץמאמה תא עיקשתש יאדכ
 לע אוצמל רשפא עגרכש םושמ ,תופרטצהב
 ,ןיינעמ רמוח לש הבר תומכ 885-ה
 תוירוביצ תוינכותו םיקחשמל תונורתפ
 .דחא לכל רוזעל תולוכיה ,תויפותישו

 הרצמ לבוס אבס רפכמ םינולא ירוא
 בשחמ יל שי" .ונתיאמ םיברל תרכומה
 ןטק יוכיס שי םאה .512% קר :הקיתנע
 ?640%-ל ביחרהל לכואש םינטקבש
 4-ל א -מ ותוא ךופהל רשפא םאה
 ,ןכ םאו ?לוק סיטרכו 5/6:\ ףיסוהלו
 "?הלוע הז המכ

 תירזכא ילש הבושתה !ןכסמ !ירוא ,יוא
 ארקתש ינפל בשתש יאדכש ךכ ,רתויב
 בשחמה ןורכז תא ביחרהל יוכיס שי .התוא
 םניא ונימי ינב םיקחשמה בור לבא ,ךלש
 ןכל .תוריהמ תויעב ללגב א  םע םילעופ
 לעב - 447 בשחמ ךתושרב היהיש יאדכ
 .תוחפל 80286 דבעמ

 לע ,41-ל אד ךופהל טלחהב רשפא
 רקבו בשחמה לש םאה חול תפלחה ידי
 תורפ רדע וניא הזה רקבה) ולש םיננוכה
 לש ירבעה ומש טושפ אלא
 תכרעמל עיגהל ידכ .((ס0אדאס] 1[ א-ה
 גצה תא םג תונשל הצרת תינכדעו תיעוצקמ
 סיטרכ תאו (8800 דע 600-כ ,00/\5.\-ל)
 םינוטילקת יננוכ ףיסוהל ,ולש רקבה
 דוע ,1.44א18-ו 1.2%18) ההובג תופיפצב
 750 דע 450) לוק סיטרכ ,(%300 דע 200-כ
 המכ שידקהל ךילע היהיש חכשת לא .(ח"ש

0. --- 

 .המצע הקיתנעהמ קבאה תרסהל תוקד
 הלגת םירפסמה תרדס לש ריהמ םוכיס

 תונקלו תצק דוע ךוסחלו תוכחל יאדכש ךל
 תוירחא םע ,בוט בצמב תכרעמ שארמ
 תויולע תרדס םוקמב ,דחא ריחמו תורישו
 .תולוע קרש

 הצור םייח תיירקמ ינפגה דורמנ
 600788 8 תורבוח תא תונקל
 "?רשפא הפיא לבא" /100) 5
 תא שוכרלו רתאל םג ןיינועמ אוה
 רפוסה ,ודנטנינ לש השדחה תכרעמה
 תא תונקל לוכי ינא םאה" .םוקימפ
 תגיצנ ,הרטנל תונפלו ב"הראב תכרעמה
 רודישה תטיש תא ףילחתש ידכ ,ודנטנינ
 "?ץראב תמייקה הטישל

 תא י'בהוא 'גא | םג\ ,ןכ
 ינא .סאו[שדחא 8 \צוכתס 5
 שי יכ ,גאב תשרב ללכ ךרדב ותוא הנוק
 רשפא לבא ,ילש דרשמה דיל קוידב תונח
 .יקצמיטס תשרב םג םיקתוע גישהל

 האר) הלועמ רישכמ אוה םוקימפ רפוסה
 גישהל רשפא יא לבא (אבה \\1עב הבתכ
 הניא םג הרטנ תרבח ךכ םושמו ץראב ותוא
 לכות אל ,הז בלשבו ורובע םיפלח הקיזחמ

 תמייקה הטישל רודישה תטיש תא םיאתהל
 ?אל ,לבח .לארשיב

 םי- 12 םג ומכ ,ןג תמרמ רילמ ןרע
 םיבתכמ ונל חלש ,םירחא םיבוטו םיבר
 םא .םקלח תא קר ונמסרפ ונחנא .םיבר
 "?המל" ,ןרע תא טטצל

 שמחכ שדוח ידמ לבקמ \\12 ןוחרי ,ןרע
 ונכות תא ונמסרפ וליא .םיבתכמ תואמ
 לכ ביחרהל ונילע היה בתכמ לכ לש אלמה
 (וריחמ תאלעה ךות) םידומע 100-כל ןויליג
 לע םכל רפסל םוקמ םוש ונל היה אלו
 ונא .תולאש לע תונעלו בשחמה יקחשמ
 רורב יתלב די בתכב םיבר םיבתכמ םילבקמ
 ,ילא דעוימ ףדהמ עבר םהב םיבתכמ םגו
 םינוש םירודמ ינשל דעוימ יעצמאה יצחה
 ירודממ דחאל דעוימ ןותחתה עברהו חולב
 .םיפיטה

 ךכ לכ ונל השק עודמ ןיבתש ידכ
 ךילע היהי ,הלאכ םיבתכמ םע רדתסהל
 םיעיגמ םהשכ םיבתכמל הרוק המ ןיבהל
 תופטעמה תא םיחתופ ונא תישאר .תכרעמל
 ,היולג לע רמוח חלשש ימ לכל בלב םידומו)
 םירזפמ ונא ,ןכמ רחאל .(חותפל ךירצ אלש
 רייד" :ןחלושה לע ,תומירעב םינטק םיקתפ

 "םיארוק יבתכמ" ,"006<-ל םיפיט" ,"\א 1?
 תחא לכבש םיפדה וא ףדה .האלה ןכו
 רודמ הזיאל .םיארקנו םיאצומ תופטעמהמ
 לש ומש ףדה לע בותכ םאהו ?םיכייש םה
 לא םינופ ונא ,בותכ אל םא ?\\[2-ה
 ריעו םשה תא םשמ םיקיתעמו תופטעמה
 םושירה ךילהתו םירודמל ןוימה .םירוגמה
 תועשהמ קלח .שדוח לכב תובר תועש ספות
 קלח ךוסחל היה רשפא לבא ,ןיינעמו ינויח
 אלמל םידיפקמ םי -\/12-ה ויה וליא ןהמ
 .תוטושפ תוארוה רפסמ רחא

 .תויולג לע ובתכ ,רשפא קר םא ,תישאר
 לע םיבתוכל ההובג תופידע םיקינעמ ונא
 תועיפומ םיחלוש םהש תועדומה - תויולג
 םינושאר םיעיפומ םיפיטהו חולב תונושאר
 סוחדל םתחלצה אל םא ,תינש .םירודמב
 עסמ לש אלמה ןורתיפה תא היולג ךותל
 ירחַא קר הפטעמב בתכמה תא םיש ,ללחב
 ךמש תא םידומעהמ דחא לכ לע תבתכש
 תבותכה תא םג ןייצ ,רשפא םא .ךירוגמ ריעו
 ,םי-\/17-ל םיסרפ םיקלחמ ונא םימעפל -
 סרפ חולשל השק תצקו ,שארמ עידוהל ילב
 .ןמזמ הקרזנש הפטעמ לע ותבותכש םדאל

 ג
 קחשמל :רתויב תנבצעמ העפותב ונלקתנ הנורחאל

 .שודנו םמעשמ קחשמ לש םש אצי 'כט ברק םידיקפתה
 םיקחשמ ונא) שדח םידיקפת קחשמ קחשל וניצר ינאו ירבח
= 
 הנושארה אספוקה תא ונינק .'כט ברק לע רשי יתצלמה

 יל
 ורמא םלוככ םבורו םיכר םידלי ונלאש הז קחשמ ונינקש
 םידליש הווקתב הז בתכמ בתוכ ינאו םמעשמ קחשמ הזש |

 .ונומכ וקלדיו ותוא ונקי םירחא
 ימש אוה דחאה :תונורסח ינשמ םנמא לבוס קחשמה
 ב כ ד ב
 ריכהל ידכ תיחרכה םג ךא ,חולה קחשמל תשדקומ הספוקה

 ו
 לש ןטק רפסמ הכותב הליכמ הנושארה הספוקה .יתועמשמ
 (תילגנאב) 2750 טרפמ תא םינוקש רחאל ךא ,םיטובורכמ
 .תונוכמ הברה ללוכ אוה יכ ,היעבה תרתפנ
 ו ב ב מ רש

1 

 םע ךלש היווחב םיארוקה לכ תא תפתישש הבר הדות ,זרא
 דוע שיש תוארל חמש ינאו קחשמהמ יתבהלתה ינא םג .'כט ברק
 .םלועב ינומכ

 אז? תצלוח :סרפב ךתוא הכזמ טוהרהו ןיינעמה םוכיסה
 !םינקחשה ךירבח תאו ךתוא תורוקה לע ונל בותכל ךשמה .הבינגמ
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 ילוא ?ךלמל היהת םאה
1 

 לכות הנידמה ימכח תצעומ קר
 ב

 ךלמה

 ךלמה תא וחצר עשרה ןוג-ער ידיסח
 הכלממה לכב ןיאו - הכולמה סכ לע ודועב
 .ודיקפת תא לבקל ןכומש דחא םדא וליפא
 תוכזל ידכש הזירכה םימכחה תצעומ
 ינחבמ תרדסל תשגל םדא לכ לוכי הכולמב
 סיבהל ,לירמ ץע תא אוצמל :הישותו ץמוא
 לספ תא לסחלו הללב קמעמ ןילבוגה תא
 ,תאז לכ תושעל היעב םוש התיה אל .עשרה
 !ךכרדב ודמע אל ןוג -ער ידיסח וליא

 ךממ שורדתש הלועפ תקתפרה יהוז
 תא רובעת םא .תוזירזו חומ ,חוכ תלעפה
 לכ תא גורהת םא ךא ,ךלמל היהת םינחבמה
 םאה .הכולמל תועמשמ היהת אל ,ךיניתנ
 ?הכולמה ראותל דובכ איבהל לכות

 7 קש -

| 
| 

 ו - חש ₪ ₪ ₪ ₪ =

--2 2 
 ב -- ריו. ו

 קחשמה לע םכל ונרפיס ןמזמ אל
 םכיניבמ קוחה ירמושל ביבחה
 הרדס הנה .(םיווקמ :ונחנא ,םלוכ)
 . ורקבת ןכיה םכל הארתש תונומת לש
 שופיחב הזננוב םיחאל ופרטצת םא
 רחא והשימ וסינכיש תויארה רחא
 !םמוקמב - אלכל

 רשפא ,דחא רמוש ונלסיחש ירחא
 .תיתימאה הדובעב ליחתהל

 הכחמ ...ו ריקה ירוחאמ בנגתמ ובור
 .ףיקתי רמושהש

 .בגב רמושב תוריל קיפסת ,רהמת םא

 עבצאה תא דירות לא !םירמוש המכ
 .היריה דותפכמ

 לש ינשה דצל הבוט העשב עיגה ובור

 סייגנ ילוא .תחא םעפ גרהנ אל וליפאו ךסמה = .היינשה המרה לש החיתפה ךסמ והז
 .ל"הצל ותוא | דימת ,רתאה תפמ תא הפ לעב דומלל םכילע
 ,.הזה רדחב תויאר זיא ....הביבסה תא ריכהל םירייתל יאדכ

 בורק ידמ רתוי הזה רמושה .יובאו יוא םידמב רמושהש דע ,ץוחב הכחמ ובור
 !ץור ,ובור ,ץור .ךילא .תלדהמ קלתסי םיקוריה

 לש ינוציק יכה הצקל ובור תא וקליס
 ?טלמיהל יהשלכ ךרד שי םאה .ךסמה

 לע ול רתוול וליפא רשפא !הגמוא
 !תונוריטה

 תויארה תא חקו רוזח ,סוכה תא סופת
 המרל רשיה - תיבהמ אצו תחכשש
 !תישילשה

 ןומה ףוסאל לכות ,תומר ןיב ,םעפ ידמ
 לעש אוה ןויערה .הזה ךסמב סונוב תודוקנ

 םירשע ךות ףסכה יקש לכ תא ףוסאל ובור
 וישעמ תא וריאי םירוקרזהש ילבמ ,תוינש
 םתאש יפכ ,םירוקרז ינש שי .םילפאה
 ןיינעמ יכה קלחה אוה סונובה .םיאור
 ....קחשמב
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 בי הי ק ם

 ירפ עבג תאמ

 לע םכל ונרפיס םיישדוח ינפל
 הרובחל תואקתפרה תביתכ ךילהת
 השפוחמ רזח ירפ עבג * םכטילשב
 המ * הביתכל דוסי ינבא רפסמ עיצמו
 בותכל דימת ולכותש ידכ ושעת
 ?תואקתפרה

 תביתכ אשונב יתרבצש רמוחה תומכ
 .םלש רפס אלמל הלוכי התיה תואקתפרה
 יתושרל הדימעה אל \\12 תכרעמו רחאמ
 קלח לע רתוול יתצלאנ ,ךכ לכ בר םוקמ
 םירבד ירקיע ןלהל םיאבומ .רמוחהמ לודג
 ינא .תואמגוד לש הנטק תומכ םע ,הרצקב
 ומיכחי םכיניבש ךובמה יטילשש הווקמ
 ,רסחה תא םילשהל

 עייסל איה הבתכה לש התרטמ
 רתויב תושקה תויעבה תחאב םימ"השל
 .תואקתפרה תביתכ - םהינפב תודמועה
 תקחשמ הצובק רשאכ םיילפכ השק היעבה
 תויומדה ןתוא םע םינש שמח ,עברא ,שולש
 רחאל ,םיוסמ בלשב .םישנאה םתואו
 ,תונכומה תואקתפרהה לכב ןמזמ םתקחישש
 לַע רזוח אוה .שבייתהל ליחתמ מ"השה
 טא-טאו םיממעתשמ םינקחשה ,ומצע
 תואמ ףא לע ,קרפתהל הצובקה הליחתמ
 וז הבתכ .הירבחל האיבהש האנהה תועש
 רבודמה ןיא .הלאכ תוצובקל קוידב תדעוימ
 תואקתפרה תביתכ וא תירחסמ הביתכב
 .םירינרוטל

 ?הבוט הקתפרה - בוט מ"הש
 שמשמש ימ .אל :הטושפ הבושתה

 וניא ומצע קחשמה ןמזב חלצומ מ"השכ
 .ךפיהלו - חלצומ תואקתפרה בתוכ חרכהב
 דחא לכ עצבל ידכ תושרדנ תונוש תונוכת

 0 34כ

 ןמזבש דועב .תחלצומ הרוצב םידיקפתהמ
 ,טופיש רשוכ תולגל מ"השה לע קחשמה
 ,םישנא םע הבוט תרושקתו רותלא ,ןויגיה
 ,תויתריציה רקיעב םיבושח הביתכה תעב
 ינשב .חווט ךרואל הריהבה הבישחהו ןוימדה
 םיללכב תואיקב ןבומכ םישרדנ םידיקפתה
 .תורחא תופתושמ תונוכתו

 םיווש םידיקפתה ינש ,תאז םע
 וא) ומרגיש האנהה תניחבמ םתובישחב
 וז הביסמ .םיקחשמה לכל האנה (וערגי
 .תוחלצומ תואקתפרה תביתכ ךכ לכ הבושח
 םוחתב טלחומ ןולשיכ ךנהש הלגמ התא םא
 - תואקתפרהל םירחא תורוקמ לוקש ,הז
 הצובקב מ"הש שמשמש רבח ךל שי ילוא
 לבא .ןתוא ךל ליאשהל ןכומ היהיו תרחא
 .וז הבתכ ףוסל עיגתש ינפל שאיתת לא

 בותכל םיבשיתמש ינפל
 רפוס אוה םא ןיב ,יתריצי בתוכ לכ לע

 ,קחשמ תואקתפרה בתוכ אוה םא ןיבו
 .םהיפל דובעלו הדובע ילגרה עובקל
 דחוימ שודיח ןניא ןלהל יתפסאש תודוקנה
 ידי לע בושו בוש םירמאנש םירבד אלא ילש
 "?ךציכ" לאשנו הביתכב חילצהש ימ לכ

 ונל םירמוא םיתיעל .רדסו ןויקינב דובע
 תרזועו הארשה תררועמ ןגלבב הדובעש
 קפסהל עיגהל ידכ !תויוטש .הביתכב
 יקנ ןחלוש לע דובעל ךילע םיבוט הקופתו
 םישורדה םיללכה ירפס לכש גאד .רדוסמו
 ,תונורפע ,םיטע םע ,ךדי גשיהב ויהי ךל
 ךל שרדייש דחא דויצ לכו ןרוק פופ ,םיפד
 .הביתכה ךלהמב

 דבעמ תרזעב ,בשחמ לע דבוע התא םא
 רוזיאש גאד ,(!דואמ ץלמומ) םילילמת
 ךתושרב ויהישו רדוסמ היהי בשחמה
 תומש רחב .םיטמרופמו םימיאתמ םיטקסיד
 שדקהו שמתשת םהב םיצבקל םיינויגה
 .אשונ לכל דרפנ ןוטילקת

 םושר ,וז תרבחמב .תונויער תרבחמ להנ
 רורב אל םא וליפא ,ךחומב ץצש ןויער לכ
 תונויערה ןיב .ותוא חתפת קוידב דציכ ךל
 םג ומכ ןיינעמ עקר תולעב תויומד אצמת
 רמוח ,תודוכלמ ,םישחל ,תורצוא ,תוצלפמ
 חרכה ןיא וז תרבחמב .האלה ןכו עקר
 תרבחמה תא קלחת לא .רדסה לע רומשתש
 הניא טושפ וז הלועפש םושמ ,םיאשונל
 התוא רומשתש דואמ ץלמומ .תישעמ
 שולתל וא םיפד ףרצל לכות וילא ,רסלקכ
 .רתוימ קזנ םורגל ילבמ םתוא

 ןויער ךדיב שי םא .ךירפס לע דוקש
 תוברת לע ססובמה ,הקתפרהל יללכ
 תא רוקח ,םיוסמ םלועב קחשמ וא תירוטסיה
 תעשב .הביתכב ליחתת םרט קמועל אשונה
 התא םא .תומישר ךמצעל ךורע ,רקחמה
 גוסמ תצלפמ תבככמ הב הקפתרה לע בשוח
 ךתושרב שיש עדימ תסיפ לכ ארק ,םיוסמ
 ונימי לש היגולותימב ןה - תצלפמ התוא לע
 ךתוא ליבוי רקחמה .םיללכה רפסב ]הו
 .םיניינעמו םיבר תונויערל יאדווב

 לודגה ןורסיחה .ךינקחש תא רכה
 הלאכ וא תוירחסמ תואקפתרה תביתכבש
 בתוכהש ךכב ץועג םירינרוטל תודעוימש
 אוה .הקתפרהב קחשי קוידב ימ עדוי וניא
 םלוכלש ידכ רבד לכמ תצק קפסל ץלאנ
 ,הברהב בוט בצמב התא .הב ןיינע היהי
 בתוכ התא ימל קוידב עדוי התאש םושמ
 .םאתהב לועפל לכותו

 שולשל םינקחשה תא קלחל ןתינ
 םיבהואש ,םינקתפרה :תויללכ תוצובק
 ירתופ ;ובמר לייטס ןשקאו םד ,תוברק
 תויעב םע דדומתהל םיבהואש ,תודיח
 ,םידיקפת יקחשמו :תובכרומ הבישח
 ךותל האלמ הסינכ לע דיפקהל םיפידעמה
 םע ןתמו אשמ להנלו םיקחשמ םהש תומדה
 .תוצלפמו םיש"בד

 גוס לכמ תצקמ ליכמ ןקחש לכ ,השעמל
 .םיייוסמ ןוויכל הטונ דחא לכ ךא ,ויפואב
 דחאל הבורב הטונ ךלש הרובחה םאה :בושח
 לכמ ובהאיש ןונימה והמ ?וללה םינוויכה
 ?הזכ קחשמ ןונגס

 הנפ :"דציכ"ה םוחתב הנורחא הצעו
 הקתפרה איה הקתפרה תביתכ .ןמז ךמצעל
 התאשכ .בר ןמז תשרוד איהו המצע ינפב
 עיגהל ךנוצרבו תאז תושעל בשיתמ
 דמועש שארמ אדו ,תויתועמשמ תואצותל
 לאו תוחפל םייתעש לש ןמז קרפ ךתושרל

 רובעיש דע תדלקמה וא ןחלושה תא בוזעת
 .שארמ ךכל תבצקהש ןמזה

 ...ןויער ...ןויער
 רמוא ללמוא מ"הש ועמשת תובר םימעפ

 רבדה שוריפ .ליעלש םילמה תא ומצעל
 :םיאבה םיבצמה ינשמ דחאב אצמנ אוהש
 ול רסח יכ ,בותכל ליחתהל לגוסמ וניא אוה
 ןויער םע ליחתה אוהש וא ,יסיסבה ןויערה
 .הביתכה ךלהמב עקתנ ךא בוט

 ףאל ישמשמ דח ןורתפ עיצהל לכוא אל
 םיצימב םייולתה ,םיבצמה ינשמ דחא
 תחתמ קומע םיעבעבמה םייתריציה
 לכוא ינש דצמ .מ"הש לכ לש ותעדותל
 ברקב תרכומו העודי העפותהש םכל רפסל
 ןלהל ."הביתכ םוסחמ" :םש הל שיו םירפוס
 וחומ תצרמהב עייסל תויושעש תוצע רפסמ
 .עוקתה מ"השה לש

 תונויער ליכהל םייושעה תומוקמב שפח
 תואקתפרה ,היזיולט ,םיטרס ,םירפס :ךרובע
 תונויערל הלדנ יתלב רוקמ) תונכומ
 ,היגולותימ ,הירוטסיה ,םינותיע ,(םיירוקמ
 .ךייחב םיימוימוי םיעוריא ,םע תודגא

 ו

 םיטפשמ בותכל לחהו םיפד רפסמ חק
 ךכ רחאו שארב ךל םיצצש תונויער יקלח וא
 םיטפשמ חתפל תונויסנב לחהו הרוחא רוזח
 .הלא

 תא קספה ,רזוע אל רבד םוש םא
 יצח דע עבר) שארמ רדגומ ןמזל הדובעה
 הניאש תוליעפב קוסע הקספהה ןמזב .העש
 ,היזיולטב הייפצ - הקומע הבשחמ תשרוד
 ירועיש תנכה וא הליכא ,טושפ בשחמ קחשמ
 רוזח ,ךמצעל תעבקש ןמזה םותב .תיב
 תורושה תא בוש בותכ ,הדובעה ןחלושל
 ונשיו תעקתנש ינפל תבתכש תונורחאה
 .עקתית אל ,םעפהש בוט יוכיס

 לא ,בר ןמז רבכ דחי קחשמ ךתצובק םא
 תוללוכה ,"תועגושמ" תואקתפרהמ שושחת
 םלועל ןוציחה ללחמ םירוצי תעגה לשמל
 ,ונלש םלועל םיש"דה תאבה ,קחשמה
 תויומד םע םישגפמ ,םיירושימ ןיב תועסמ
 .עונלוקהמ תויומדו ינקחש וא םידלי ירפסמ
 הלצינ םרטו דחוימב הקיתו הניא הרובחה םא
 אל ,"תוליגר"ה תואקתפרהה לכ תא
 איה ךכל הביסה .תעגושמ הקתפרה תצלמומ
 רחאל ,עגושמה םלתהמ תאצל דואמ השקש
 בייח ךכב ליחתמש ימ .וילא םתסנכנש
 רתוי ףרוטמ ןויער לע םעפ לכב בושחל
 וקיספי םירכומהו םיעודיה םירבדהו רתויו
 המ ,עקתיתשכ ,זאו .םינקחשה תא ןיינעל
 ?השעת

 כ'וכת  /
 //\0 ל70יאב

 הסינכב םינקחשה לע לקהל לכות
 םתוא ביצת םא ,תויומדה דיקפתל
 תישגר הבוגתל םיאיבמש םיבצמב
 תמע ,והשימ חצרנ םא ,לשמל .הקזח
 לש תוירזכאה אולמ םע ךינקחש תא
 סנכיהל םירומא םה םא .עשפה
 ןת ,םינוירב תרובח םע תולקתיהל
 .הרובחה תא ללקלו טינקהל םינויריבל

 ,ךתוא ןכסל הלולע םנמא וז השיג
 סנכית ךלש הרובחה לבא ,מ"השכ
 ירה וזו ,קחשמל דואמ הקזח הסינכ
 .הרשמה

 דוע ןנכת ,ךמצעמ הנכס עונמל ידכ
 םירואיתה תא הקתפרהה תביתכ תעב
 .הצובקה ינפב ףושחתש םישגרמה

 קופיאה לבא ,םיזגתש יאדכ אלש ןבומכ =
 תא ראתמ התאשכ ךיתורטמ תרשי אל
 ךרדב תויומדה םירקנ וילא לטקה הדש
 .ינשל דחא רפכמ
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 ז.ץ.:ה ינקתחשמ 5 = 6 ג זו 5 6 ה
 פ5שאאצ לענ פס םוצ =

 ו שדח חולשמ עיגה
 ור ה קר ו תג ו 4 יי =

 וו פסאו6 2 - תושדח תוטלק

 'כט-ברק קחשל רשפא תמאב ,ןוכנ /ָ יי
 הספוקל רבעמ רבד םושל קקדזהל ילבמ
 תורשע המכ ירחא לבא .תירבעה ,הנושארה
 הרק המ" תוהתל יאדווב וליחתת םיקחשמ
 העיגה תלשוש וזיא ?חצינ ימ ?ךכ רחא
 ?דורשל החילצה וזיא ?ענמנ יתלבה הפוסל
 וליאו ךרד תוציפק וליא ?היגולונכטה םע המ

 "?םילושכמ "8 ל יש כ לש
 האצי הלא תולאש לע תונעל ידכ | כ יא ד א ורוב

 ,םייגלונכט הבחרה ירפס תרדס ו ל הס א |
 ךשמה תא תיקלח הרוצב םיראתמה

 =  ךוטנה ע.-ה קחשמ
 ה שופש רוביח אלל (ג ג ₪ 5 - 6 5 ה ח
 דיינה זצ.-ה קחשמ

 דועב שחרתמ 'כט-ברקש ורכז .רופיסה - 7 ד ינועבצ -הגס לש
 ועיגהש הבחרהה וה אל םינש 8% ו ו 7 ו תוטלק לש קנע רחבמ
 םירפסמ (םייתניב ,תילגנאב קר) הצרא 6:65 5סוזוסא 5% | %%\ סישדח סירויבאו (תנעטנ הללוס !שדח) סירזיבאו

 0 ₪9 דד 0% א 0 -הכונח עצבימ הב |
 לוק ריבגמ + 8

 .דבלב חיש 395 -ב

 הינמזט :תושדח תוטלק

] =? 7 

 3050 ,3025 ,2750 םינשב תויוחתפתהה לע יש . ו-4 ק 99.2, הוו-5זהה וי 0
 ןה םימיאתמ הבחרהה ירפס .3055 -ו או ר-ד 4 4 קה 0 קח ם 6 צץ. ו 0 2 וכ אלמ יטוחלא

 ( 3 . א ב וו. "* 2 ; | 2 | / 7 1 יו -- לע י 3 3" | ל | |

 הז) 'כט-ברק לש חולה קחשמ םע הדובעל
 םלועל ןהו (הבוט העשב ,רואל אצי ףוס ףוסש
 קחשמב םלועה ותוא אוהש 16011 גה
 .םידיקפת

 הלוכמב ועיגה תוינכטה תובחרהה דבלמ
 5טסטספפוסת \\ גז קחשמה תספוק תא םג

 ."?הדרש תלשוש וזיא" אשונ תרהבהל ,'ז'מט
 ,50800אתנח ךותל עוקשל רשפא ןכ ומכ
 .אבה שדוחב תטרופמ הבתכ בותכנ וילעש
 םוצעה רחבמב םייניעה תא ופטיש ,זא דע
 קר םא .'כט-ברק םלועל םיוולנ םירצומ לש
 !לכה תא תונקל ףסכ ונל היה

 כ .םירישבמה יגוס לבכ םירזיבאו תוטלק ד.צ.-ה יקחשמ םוחתב תיצרש המ לב -ינאס

 = . ךילא הבורקה תונחה רוריבל 03-6413322 ןופלטל וישכע רשקתה ראה יבחר לכב תורחבומה תויונחב גישהל
 03-6413322 ביבא לת ,'ג ביבא תמר 15 ירוצ תיב 'חר מייעב הקינורטקלא ינאס



 \\ תונקתפרהה לש לקה דצה לע

 !רשכה ילב ותוא לכאנ אלש קר יתרמא
 ...רשוכל ותוא סינכמ ינא זא

 ] / ה " :

 וז 3 ו ל 8
 שי 7 ה

 ןמשב םישמתשמ ונחנא רוצמב !םעפ ןוילימ ךל יתרמא רבכ
 !תיז ןמשב אל !תונוכמ

 הז דומעב תורוטקירקה לכ דלי ןאכ היה לבא ,ןיינעמ
 .הובג רתוי דוקינל עיגהש

 ןוחריב הנושארל ועיפוה
 ונילא ואבוהו קזגקסח

 - 758 תרבח תובידאב

 || וטחו< 65660 10 198% [ח6.

 תא ודירוהו הכפהמ ושע םילייחה םיתורישב תייהשכ
 .הקילבופר ךל שי וישכע .ךלש ךלמה

 0% - 38כ

 ןיבמ ביבח ןומחית עיגה שדוחה

 תיליע תרצנמ ראפ רמוע :םיארוקה

 ןויערה .תודפרעה תואלפנ לע רפסמ

 ותוא איבהל ונטלחהש ךכ לכ דמחנ

 .קינרו ידע לש ישדוחה רוטה םוקמב

 !לודגבו ,ידע רוזחי אבה שדוחב

 וו

 ריחח

 לש ותפוג .הקיתעה הברוחב ןיידע התא"
 ןכוסמ הז רוזיא .עקרקה לע החורס ןוגרוגה
 םימסוקה ינש תא םתדביא הכ דע .הלילב
 .תושונא םיעוצפ םתאו םכלש םיריכשה
 ,ןארלוק ,םכלש ןוסחה םחולה עמוש עתפל
 ",חירצה ןימימ הרזעל תואירק

 .תוקעצה ןוויכל ץרו יברח ףלוש ינא"

 םישלח םה ,רוחאמ ראשיהל הכירצ הרובחה
 ".םחליהל ידכמ

 בכוש םדא אצומ התא עיגמ התאשכ"
 עתפלו ברקתמ התא .לתפתמו עקרקה לע
 יתש .ישונא לע חוכב ךתוא תפול אוה
 רבדה והזו ךראווצל תורדוח תודח םייניש
 "...רכוז התאש ןורחאה

 ךומסת לא" אמא ךל הרמא םימעפ המכ
 םעפב הל בישקתש יאדכ "?הלילב םירז לע
 םנמא דפרע ידי לע גרהנש ימ לכ .האבה
 הסוח-דפרע רותב הז היהי ךא ,הייחתל םוקי
 עיבי יסופיטה מ"השה .וגרהש הז לש
 דפרעה תא הסשיש ינפל קוידב וימוחנת
 והשמ לע בושחת םא אלא - תויומדב ךלש
 - .רחא

 זא .םלועה ףוס אל הז תמ-לא תויהל
 םיפח םירוצי גורהל םימעפל הטונ התא
 לכות !הרטשמל ףרטצת ילוא .עשפמ
 יביואב חלתשהלו ךירצי לע טלתשהל
 םא .םהינימל םיקרואו םינילבוג :הרובחה
 לכות דפרע רותב ךתומד תא קחשל ךישמת
 תלעות רתוי איבהלו מ"השה לע םירעהל
 .חפונמו ןוסח םחול םתס רשאמ הרובחל

 הלוכי תודפרעש איה תירקיעה הדוקנה
 ךילע ,תישאר לבא .רתויב הנהמ תויהל
 טלוש אוה םנמא .ךלש ןודאהמ ררחתשהל
 ךניא ךא ,רמוא אוהש המ לכ השוע התאו ךב
 .ותוא בוהאל בייח

 ,םייחב םדועש ךירבח םע תיליל השיגפ
 הרוה .לכה רדסל הלוכי ,יתנפוא קדנופב
 םתוא לבוהו ץע דתיו שיטפב דייטצהל םהל
 העיב רזעה ,חבטה ירחא .שדחה ךנודאל
 .בורקה חפב ותוא רובקל ידכ תשרבמו

 תועשב ץוחב בבותסהל לוכי וניא דפרע
 תומוקמ םע קר איה היעבה ,ינש דצמ .םויה

 ,לשמל ,םיכובמ .םיראומ |
 ללכ ךרדב םידיוצמ םניא
 שובכל לכות .םוי רואב
 וליאכ ,ךירבח םע םיכובמ
 ןורא תייעב .הרק אל רבד
 ותרזעב רתפית הרובקה
 ןימלעה תיב לש הבידאה

 אל דפרע רותב .יזוחמה |

 תומצע תאצוהב תירסומ היעב לכב לקתית
 .תולחנתה עוציבו הפי ןורא ךותמ תוניחצמ

 רשפאש םיבוט יכה םיבנגה םה םידפרע
 הרוצ ףילחהל לכות ךושח הלילב .אוצמל
 רמושה תא רובעל ,לפרעל תויהלו
 .תפסכה ךותב שממתהלו

 ,הטושפ ףסכ תבינגב רבודמהש הרקמב
 לוכי התא .ללכב לוק עימשמ ךניאש רוכז
 .ךב שיגרי אוהש ילבמ רמוש דיל רובעל
 ףסשל לכות תינכותה תשבתשמש הרקמב
 וא ,םימיא באז השוע היהש יפכ ,תונורג
 דוחה ךטבמב ותוא םיסקהל

 אל רבכ) ךבצמב ץוענה םיוסמ ןורתי
 םע דדומתהל תלוכיה אוה (לערמ תומת
 אל וא ףלטע) תומוהת ,תולערומ תודוכלמ
 אל םשונ ךניאש ןוויכמ .םימסוקו (?ףלטע
 םג .תיליפרע וא תזגומ היעב לכב לקתית
 רתוי קזח היהת דימת .היעב וניא חוכ
 .ריעב רתויב יביסאמה ןויריבהמ

 םע דדומתהל ץלאת ,רסחה דצ לע
 לש השודג הנמל קוקז דפרע .םדה תייעב
 יולת ?המכ) םימי המכ ידמ ,ישונא םד
 דש ןכתיי ,ךורא עסמב התאשכ .ומ"השב
 .ךדי גשיהב היהי אל הזכ

 ץוענ רתויב םיטושפה תונורתפה דחא
 היהש ,והשלכ ןקתפרה םע םכסהל העגהב
 לכות בהז ןפוח תרומת .יח תייה דועש ךדידי
 ששואתי אוה .ירמגל טעמכ תומד בואשל
 הביאשל דע רדסב היהי לכהו דחא םוי רחאל
 יתעצה רבכ ?ףסכל עגונב השעת המו .האבה
 .הבינגה תלקהל תוטיש רפסמ

 ךתרזעל ןמזל לכות ,הרצל סנכנ התא םא
 דימת םה ,לשמל ,םיבאז .הביבסהמ םירבח
 ילעבבש םיתיובמה :םיליעומ תירב ינב
 ןפואב םיעתרנ ,םיבלכו םיסוסכ ,םייחה
 םמיסקהל רשפא לבא ,םיתמ-לאמ טלחומ
 .םירבח לש דיקפתל

 חילצתו יוארכ ךדיקפת קחשת םא
 אל םלועלו חצנל יח דפרעש הלגת דרשיה
 סייגל רשפא תודידבה דגנ .ןקדזמ
 םא םג לעופש המ ,הכישנב הנשמ-ידפרע
 .םידפרע דיצ טיקשהל ךרוצה ררועתמ

 תכרעמב הרבע ייפ הל ןגרומ
 :הרמאו סופדל וז הבתכ ונכה רשאכ
 םיאור םידפרעה בור לבא ,ןיינעמ"
 ץוח .חבטל ןאצ םדאה ינב בורב
 םע קחשל םיכסת הרובח וזיא ,הזמ
 "?דפרע



 .יארקאב יד ונל התלגתה העפותה
 םיקחשמל םיפיט לבקל ונלחתה ,תישאר
 ףושיכ רפסב" :םהילע ונעמש אל םלועמש
 םש שי ,הלאמש הנפת לא ,40 קרפ ,5 'סמ
 אל .םירחא םינבומ יתלב םיפיטו "!ליפנ
 יקחשמ רודמב םיפיטה תא ביצהל ונלוכי
 הגסה יקחשמ רודמב אל םגו 26-ה
 .ונמלעתה זא ,ודנטנינהו

 ,העפותב בוש ונלקתנ ,רפסה עובשב
 (םירבח המכ דועו תרחבנה םע) תכרעמהשכ
 אלמ ןכוד ונאצמ .םירפסב לכתסהל האצי
 הרוצב ורבידש ,\/1?  יאליגב ךרעב ,םידלי
 אל לבא - םידיקפת קחשמ ומכ העמשנש
 אלו ידמל הלודג התיה תולהקתהה .קוידב
 .ןכודב הרוק המ קוידב תוארל ונחלצה
 .םירפסהמ םלעתהל ונכשמה

 רשאכ םלעתהל ךישמהל ונלוכי אל לבא
 הקידבה רדחב תבשל ולחה תרחבנה ירבח
 ,היינשה דיב תויבוק יתש ,תחא דיב רפס םע
 הרוצב רפסב וארקו - תישילשה דיב יקנ ףד

 םוקמב .םעפ יא וניארש תניינעמ יכה
 יפל ,עצמאה ךרד ורבעיו הלחתהב וליחתיש
 זאו הלחתהב וליחתה םה ,ףוסה דע ,רדסה
 ךות ,רפסה לש דצל דצמ האנהב וגליד
 .םישחל תשיחלו תואחסונ לש יארפ לומלמ
 התא ,ףאל תחתמ ךל הרוק הזכ רבדשכ
 .המלו המכ ,המ ,ךיא קודבל בייח טושפ

 הבושתה תא התלעה הרצק הקידב
 .םיקחשמ םהש םירפסב רבודמה :הטושפה
 ירבחמ דחא ,הכימ תא טטצל םא ,רמולכ
 הקספ ירחאו אורקל ליחתמ התא" ,תרחבנה
 תכלל :רוחבל ךירצ התא םייתש וא תחא
 ריאהל וא ךדיב ראומ דיפל םע ךושחה רדחל
 דיפל ריאמ התא םא .הסינכה ינפל דיפל
 ,124 רפסמ הקספל רבוע התא ,הסינכה ינפל
 ןסחמ והזש בותכ תלדה לעש האור התא םש
 "!םוב ...ירחא םא .ץפנה רמוח

 המ" .ונלאש "?ךכ להנתמ רפסה לכו"
 "?תוברקב הרוק

 ירפס הלא יכ ,ןבומכ ,תוברק שי"
 ",תויבוקה תא ןאכ שי הז ליבשב .הקתפרה

 ף9סכ לש ]טק ןינע

 דחא אורקל ליחתמ התאשכ
 אל התא ,ףושיכ תרדס לש םירפסהמ
 םע בשחמ אל .רחא דויצ םוש ךירצ
 אל ,(ח"ש 4,500) חישק ןנוכו 6(
 םע ,מ"דומו ד"ומ ירפס לש האלמ הרדס
 תואמ המכ) תוצלפמ ירסלקו םירויא
 וליפאו וח"ש 70) :קיטסיו'ג אל ,(ח"ש
 היהי .(ח"ש 1,700) החונ הסרוכ אל
 ,(ג"א 10) ריינ ףד שארמ ןיכהל םכילע
 1.5) והצקב קחמ םע דדוחמ ןורפיע
 - לוז יכה) ,ףושיכה ירפסמ דחאו ?(ח"ש
 יי
 האנה תועש רשע חיטבמ רפס לכ .וח"ש

 תויאדכה תא ובשח זא ...תוחפל
 ו רירלה יל

 ם פן מ
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 תצלפמב םילקתנש םעפ לכ" .הכימ רמא
 איה המכ בותכ ,הדגנ םחליהל רשפאש
 , םוכסה תא ףיסומ ,תויבוק לגלגמ התא .הקזח
 ךלהמב הנתשמש - ךלש חוכה תמרל
 המכבו ימ תא עצפ ימ הלגמו - קחשמה
 ".בגא ,תויח תודוקנ ןאכ תוארקנ ןה .פ"קנ

 .ונישקה "?תוומה דע םימחלנ דימתו"
 .לטקה בבוח ,הכימ ןהנה ",ללכ ךרדב"

 השימח ףוסאל ךירצ אלש הז דמחנש המ"
 רשפא ,םצעב .הקתפרהה ליבשב םישנא
 םירבועש דע ,םימעפ המכ רפס לכ אורקל
 רשפא ,לשמל .תוריבסה תויורשפאה לכ תא
 םימעפלו ,ןורדמב ,הנימי תכלל םימעפל
 שי ךרד לכב .רהה הלעמב ,הלאמש

 םיצפח אוצמל רשפאו תורחא תואקתפרה
 .רפסה ןוויכל לוזפל ליחתה הכימ "...םינוש
 קלח אוהש ,ישילשה רפסב דוע וישכע ינא"
 ,יעיברה רפסב קר תרמגנש הקתפרה התואמ
 המיטלואב ירות עיגמש דע זא ,םיכלמה רתכ
 "...עבש

 םירפסב ןייעל ונרבעו ושפנל ול ונחנה
 .תואקתפרה יגוס ינש םנשיש רבתסמ .םמצע
 בור .ראית הכימש גוסהמ איה הנושארה
 ,הלאכ םירפסל תשדקומ ףושיכה תרדס
 םיכבדנ םיווהמ םינושארה םירפסה תעבראו
 תא תונקל הבוח םוש ןיא .תחא הקתפרהב
 .ךישמהל םיצור ,םיליחתמשכ לבא ,םלוכ

 .1193 דע עצבמה ףקות \א12 יארוקל החנהב ,"רושעה תגיגח" עצבמב "סופוא" תאצוי ףושיכ תרדסב 10-ה רפסה תאצוה לגרל
 ח"ש 31- ךובמב - 6 םיכובמו םיפושיכ ח'ש 28 - םימיאה תריט - 5 ףושיכ ח"ש 24 - יטנאטומשה תועבג - 1 ףושיכ
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 עבשו שש םירפסב אטבתמ ינשה גוסה
 יתש ."רוחשלוח"ו "ךובמב" ,הרדסב
 םינקחשל תודעוימ הלא תואקתפרה
 ןקחשהש ,טרסל טירסת תווהמו םימדקתמ
 קמעתהל ונקפסה אל .ונוימידב תוארל רומא
 ירפסב קר ןודנ וזה הבתכבש ךכ ,ןויערב
 ירישעה רפסה ,הגאד לא .םיליגרה ףושיכה

 61650 ביבא-לת 65101 .ד.ת ,מ"עב רואל האצוה סופוא דובכל
 ןופליט '. ומ = - - תבותכ

 תואקתפרה תורסח אלו רואל אצי הרדסב
 .םיליחתמל םג תודעוימה

 רחאל ,םירחאה םירפסהמ דחא לכ
 תוכזב הקתפרה הווהמ ,םינושארה תעברא
 בטימכ לכה !תואקתפרה וליאו .המצע
 רדוסמ םיפשכ רפס םע ,היזטנפה תרוסמ
 ללעתמ התא םא) םירבשנ וליפאש קשנ ילכו
 תורצ םעו ןוימדה בטימכ תוצלפמ םע ,(םהב
 אלל םג ריפאהל ךרעשל ומרגיש הלאכ
 .םייתוכאלמ םיעבצ

 קחשמ ירפסב תונורתי ינימ לכ שי
 דחוימב וננהנ ונחנא לבא ,הלאכש
 ולוכ קחשמה תא רומשל תורשפאהמ
 רתוי הז ,ודות .רתוי אלו הינמיס תועצמאב
 .קחשמב לודומהו םיפדה לכ ףוסיאמ טושפ

 הדיל ךיראת

 :םיאבה םירפסה תא ןימזהל שקבא

 שדחמ הלעפהל לק רתויו ליגר םידיקפת
 !ןוטילקת לע הרימש רשאמ

 םיריחמב תרכמנ ףושיכ ירפס תרדס
 בהואש ימ .(תרגסמ ואר) רתויב םיינויגה
 היזטנפה םוחתב שדח רצומ לכ תוסנל
 דועש םכמ הלאל .םהב לקתנ רבכ יאדווב
 .ץלמומ הז ,ךכב וסנתה אל

 חולשמ ימד ח'ש 7- כ"הס ....-.[ושב ריחמ = == רפסה םש ח"ש 31 - רוחשלוח למנ - 7 םיכובמו םיפושיכ ח"ש 28 - גלשה תפשכמ - 8 ףושיכ ח'ש 26- תודוכלמה למנ ייאראח - 2 ףושיכ
 ל ו וקפל ס"ע קי'צ ףרוצמ ------ שב ו | ..---------- רפטה םש ח"ש 28 - םוחתה ידש - 9 ףושיכ ח"ש 28 - םישחנה תעבש - 3 ףושיכ
 שא יישא א ו 2-5 יה . ....[[ בין רפסה סש .ח'ש 32 - ךובמב תוומה תדוכלמ - 0 ףושיכ חיש 31- םיכלמה רתכ - 4 ףושיכ



 גורה ועדוחב
 הויונחב םיטרב !םיעצבמ !םיעצבמ !םיעצבל

 5-64 \(ו!=6הב כח( ם ₪
 פסת1נ6 2 עיגה 8

 קחשמ תוטלק רחבמ 6

 קחשמ ןועש ₪
 !דבלב חייש 99.- תורכיה ריחמב

 ירצומ ₪
 הידמ-'טלומ

 ינוציחו ימינפ (נכ - אסאז יננוכ 8

 קעס-ו סולפ 506 6(8108ע לוק יסיטרכ
 יסס יקחשמ 6

 קחומ חוטלק רחבמ ₪
 5202 25 ךבתת צלצ5 תאו ₪

 אזאדפאפסס אעפ 8

 !ושדח היזיולט קחשמ ₪
 פו עתא אזאדתאטכס

 .םיקחשמ רחבמ 6

 היזיולט קחשמ=₪
 ינועבצ אשינ
658 605 556 
 .םסיקחשמ רחבמ 6

 .חוכ קפס 8

 התוא ם'ק םי'ת'מא ם'י-צ/|2

 כ ושו2 םיטקפ'ד םע
 2 /תחבושמ תוכיאמ םיטקסיד =
 תויומד םע תוביהרמ תוקבדמ *

 !תורבחמל תוי-וז?
 !הספוק לכב םניח בשחמ קחשמ 6

1 
 סס>י

 .דועו םידיקבה 'קחשמ ,ודנטנ'נ ,הגם.ןחלוש ,בשחמ 'קחשמר ןוחריה-\צול

 .לארשיה הלודגה םיקחשמו הידמיטלומ ,םיבועחמ ,הנכוח ,הורבסל ₪[ תויונח חשר
 < 052-911184 ינורהא זכרמ -אבס רפכ<08-471432 175 לצרה -תובוחר<03-5288281 רטנס ףוגנזיד-ביבא לת
 053-625826 ןורשה ןוינק -הינתנ< 08-6405808 53 םיסוריאה -הנויצ סנ<03-5490720 49 בולוקוס-ןורשה תמר

 !םולש \\17  תכרעמל
 הצור ינא .דודשאמ ינאו תניר ימש

 בשחמ יל שי :שדוחה \/[?7.-ל לבקתהל
 רפס לכו ואז? תורבוח לכ ,18%1 םאות
 דדועל םתיסינ ,הזמ ץוח .ואציש תקע
 .תוי-ו\1/. תונב

 חצנה ברח" ארקנש ,רופיס םג יתבתכ
 תועצהה יתש תא עיצהל יתיצרו "ברועהו
 :תואבה

 לודג ,יתנש ןותיע תושעל ולכות ילוא .1
 .סקימוק וילא ףיסוהלו ,הברהב

 8 רודמ תא ביחרהל ולכות ילוא .2
 .תובתכ עברא ךרעב קר שדוח לכב שי -

 תא ונרגס .תניר ,בלה תמושת לע הדות
 אוצמל ונשקתה יכ ,שדוחה \וז2 עצבמ
 ,תאז תמועל .שדוח ידמ םיניינעמ םי-\אז?
 \ש/12 לכל םיסרפו תונתמ םיקלחמ ונא
 ןח םיאצומ ותלאש וא ופיט ,ובתכמש
 ואז? תצלוחב תיכז ךכו - דחוימב וניניעב
 םגו בוש ךממ עומשל חמשנ .הפיו תינועבצ
 .(םימילא תוחפ תצק) םירופיס אורקל

 !םולש \/17  תכרעמל
 זאמ ותוא ארוקו \/17. לע יונמ ינא

 ןעוט ינא .הנושארל רואל אצי
 אל לוקהו הקיפרגה לע םכטופישש
 .םיקחשמה לכב הווש הרוצב השענ
 םיקחשמל םתתנ 13 ןויליגב ,אמגודל
 םינויצ ינומדק תחפשמו יר'גו םוט
 המרה התואב טעמכ םהש םירמואש
  .דוח ןיבורלו 3 תיתרטשמ הריקחל

 - ירבח תורשע תעד יפלו - יתעד יפל
 הריקחו דוה ןיבור לש לוקהו הקיפרגה
 תומר המכב רתוי םיבוטו םיפי 3 תיתרטשמ
 ,יר'גו םוטו ינומדק תחפשמ לש הלאמ

 קר ,האלהו וישכעמש איה יתשקב
 .םיקחשמה לכל םינויצ ןתית תחא הצובק
 סחיב םינויצה תא תתל ועדי םה ךכ קר
 לצא תועט ענמית ךכ .םירחא םיקחשמל

 .םיארוקה רוביצ
 שארמ הדותב
 ףסוי ירדנא

 - ל יי יו ו ו יו -

 ג

 ךישמנו קרב ינבב 1409 .ד.תל
 | -ם מ

 תא ונל חלש הילצרהמ זפרה רואיל
 אל ןויערה .סקימ סקימוקל אבה ןויערה
 ,םכל ותוא םיעיצמ ונא ןכלו אלמ
 :ופיסותו ורפשתש

 ידכ םיחרפ לוכאל הסנמו עיגמ וירמ
 תוירטפ לוכאל הסנמ אוה .חבטל ךפיה אוהש
 דליהש ידכ םיבצ לע ץפוקו לודגל ידכ
 .סקימ לש יתימאה םלועב לכה לבא ...לדגי

 םולש \/17 תכרעמל
 ינא .יצחו 14 ןב ינאו בונקרט ביני ימש

 םי-ט/ז2 ןיינעיש םוקמ לע רפסל ידכ בתוכ
 חתפנ ,ןוירק ןוינקב ,קילאיב תירקב :םיבר
 קחשמ והז .(טּגפגז ומשש שדח קחשמ

 ,תוצובק יתש תומחלנ וב יתצובק םירזיל
 ךושחו רוגס שרגמב ,םימודא דגנ םיקורי
 הבורב תורזענ תוצובקה .ךובמ םג אוהש
 םידגבה לע תשבלנה ,תרהוז הדופאו רזיל
 .םיליגרה

 וא הדקפמב עוגפל איה קחשמה תרטמ
 לש רשפאה לככ הובג רפסמ גישהלו ביריב
 .תויתוצובקו תוישיא תודוקנ

 עבראב ןקחש לכב עוגפל רשפא
 הדופאה תיזחב ןטק עבורמ חטש :תומוקמ
 לכ .הבורה ידיצ ינשבו ,הבגב המוד חטשו
 לכבו - םימעפ עברא לספיהל לוכי ןקחש
 .תחא הליספ ול תדרוי הידי וב תעגופש םעפ
 ול העידומו הדופאה תטטור תאז עדיש ידכ
 ןקחשה קתושמ העיגפ לכ רחאל .עגפנ אוהש

 תוינשה שולשב .תוינש שש ךשמל
 שמתשהל לוכי אלו עיגפ אל אוה תונושארה
 לבא ,עיגפ רבכ אוה תואבה שולשבו והבורב
 .לעופ וניא ןיידע הבורה

 ןקחשה תוליספה עברא תורמגנש רחאל
 דע קחשמל בושל לוכי וניאו ירמגל קתושמ
 "ןעטיי" םש ,ותצובק לש ןעטמל רוזחיש
 לכויו תוליספ עברא בוש לבקיו שדחמ
 .ךישמהל

 ומצעל בשח ןורשה דוהמ ןדיע ליג
 :האצותה ירהו

 ,"וליצה" רודמ לע ימצעל יתבשח
 םיבתוכ םידלי (יפלא ,ונ ,בוט) ינוילימש
 הלאשל הבושת םילבקמ לזמב קרו וילא
 יתבשחו יתבשחו יתבשח .קחשמב ולאשש
 יצח וא דומע םכל שי םאש יתבשחו יתבשחו
 תונורתפ רודמ בותכל ולכות םירתוימ דומע
 םיפסוא :ריבסהל הצור ינא ןאכו (םיפיט אל)
 םינופ ,םילאוש םידליש תולאשה לכ תא
 בותכי אוהו תובושתה תא עדויש החמומל
 שדוחב רבכ תובושתה ומסרופי ךכ .ןתוא
 .םיצורמ ויהי םלוכו אבה

 לבא ,םיפיט רודמ שי רבכש עדוי ינא
 לאושהש םירבד לע אקווד םינועש הרוק
 הצור אוהש המ לע הבושת ןיאו עדוי רבכ
 .תעדל

 תונוכמ לע רודמה םלענ ןאל ,הזמ ץוח
 תנוכמ רוקחל רשפא שדוח לכב ?ואידיווה
 !םיפיט הל תתל וליפאו תרחא ואידיו

 םייניע ןוילכב הכחמ \/12. תכרעמ
 יקחשמ לע םיפסונ םיבתכמ וא תובתכל
 ,אשונב בר ןיינע שיש הלגנ םא .הנוכמ
 ןיא םא .וילע שדח רודמ ףיסונ תמאב
 ונישעש יפכ ךישמנ דחוימ ןיינע הברה
 .םש העידיו הפ העידי ףוטפטב ,הכ דע
 עומשל םיצור ונא ...םיפיטל רשאבו
 !םכיתובוגת

 6 43 כ
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 ,םיבשחמ גאב תרבחל תורומש הז סקימוקל תויוכזה לכ
 .מ"עב הקירמאב הגס תרבחלו לארשיב הגס תגיצנ

1, 1992 

 .בייח ינא
 ...רה]ז'רבלכ
 יפש ס'ד בחה

 אבה זיווב ךשמה
 1  בחחטפמקכש- רתחשככ || טחמטמוקע דעווצמ ?התתותמא
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 הריכמל 86 בתכתהל םיצור 8 תופלחה 8 םינודעומ 86 תולאשמ

 כ לש
 ינש : ללוכה אד בשחמ הריכמל א

 ךסמ ,3.5" ןנוכ ,5.25" םיננוכ
 לש ירוקמ רבכע 000

 ללחב המישמ קחשמ ,א0 0
 ,ירדא איג .תואיציה לכו ירוקמ
 14:00-22:00 תועשה ןיב 7
 יצח ןב ןיוצמ בצמב יובמייג הריכמל
 ,בל ןתמ .םיקחשמ 4 + הנש
4 

 תוברק קחשמה הפלחה/הריכמל א
 לכל םיאתמ ,תירוקמ הזיראב ריוא
 06-334614 ,בדנ .םיכסמה
 ךסמו סיטרכ + 1 םאות הריכמל
 ,20א18 חישק קסיד ,.0.
 תונכות ,תספדמ סיטרכ ,רבכע
 ,ב"הראמ םיטקסיד .םיקחשמו
 רמות .הבוט תוכיאב ,םישדח
 057-5553584 ,ןודנול

 ₪6-ל םישדח םיקחשמ הריכמל *
 03-5056081 ,ןרע .תירוקמ הזיראב

 2 + ביירד-הגמ תכרעמ הריכמל -*
 03-5056081 ,ריאי וא ןרע .םיקחשמ

 , 'כט ברק
 םכל ונרפיס רבכ םימעפ המכ

 םסרופמה קחשמה לש תוירבע תואספוקש
 ונל ?הצרא ועיגה 2075 תנשב רתויב
 עובשמ לחה ,שדוח לכ ךכ לע םירפסמ
 תועדוהל ןימאהל ונקספה טושפו -- רפסה
 .אשונב ונילא תוחלשנה

 םילוכי םתא" ונל ורמא םעפה לבא
 רבכ הספוקה ,ןכאו "תויונחב וליפא קודבל
 המ לכ תא וארק זא .םיפדמה לע תאצמנ

 קחשמ תמאב והז יכ ,ןיינעב רבכ ונבתכש \
 חולה קחשמ תא קתשל וצורו ,ןיינעמ
 רהמ ונל ורגש זא ?םתינק רבכ ?המ ,שידחה
 !קחשמה לע םכיתורעה

 060 (211₪57 : םיקחשמה הריכמל א
 .תירוקמ הזיראב וא[ 1צ תא
 03-7524640 ,ידע

 "םיבכוכ ןיב עסמ" קחשמה הריכמל *

72 402 

 ןומוגרת רפוס
 תחקל םתלוכי וליא דמחנ ארונ היה

 המ תא םש דילקהלו רפסה תיבל בשחמ
 לחה זא ?אל ,םיבתוכ ללכ ךרדב םתאש
 ילבמ םג ,תאז תושעל ולכות שדוחהמ
 תיתנש יצח השפוח לש הריחמ תא איצוהל
 .םיבכוכ בר ןולמב

 רפוס םשב ביבח רצומ התע הז אצי
 םיבר םילולעת עצבל עדויש ,ןומוגרת
 ,84516 תונכת ,םילילמת דוביע) םינושו
 ,הרזחו תילגנאל תירבעמ םילמ םוגרת
 לש תויא תקידב ,ינופלט ןופלא תלעפה
 ררועמ ןועש תלעפה ,תילגנאב םילמ
 .(דועו

 ידי לע לארשיב חתופש ,רישכמה

 דעוימ ,רוסמו ןמוימ חותיפו רקחמ תווצ
 לבא ,םיקסע ישנאלו תוריכזמל רקיעב
 .הבהלתה 12 תכרעמ

 םתאשכ :האבה הדוקנה הבושח יכה
 רפוסה תא דבחל ולכות ,התיבה םיעיגמ
 תא וכותמ ףולשלו יתיבה בשחמל ןומוגרת
 ,בשחמ ןיא םא םג .תיבב םתבתכש המ לכ
 תספדמל ןומוגרת רפוסה תא רבחל רשפא
 לכה בותכל םוקמב רדוסמ טלפ איצוהלו
 .דיב

 ינפל םייתנש-הנש םירומל חקי חטב
 ןומוגרת רפוסה תסנכה לע ורסאי םהש
 רזעהל ולכותש םיבשוח םתא .םינחבמל
 ?זא דע וב

 ,ףיש איגש .ירוקמ ,18א1 םאותל
 תבשב אל ,8

 םיקחשמ 5 + הגס רוכמל ןינועמ =
 02-867162 ,ןנור .ןיוצמ בצמב

 םיקחשמ 8 + הגס תכרעמ הריכמל א
 03-5563738 ,רינ .הלועמ בצמב

 תוזיראב בשחמ יקחשמ הריכמל *
 03-9658554 ,ףסא .תוירוקמ

 קחשמה תא רוכמל ןינועמ -*
 הזיראב 6-ל אזא05 57 4
 ,רינ .םידוקו תוארוה + תירוקמ
8" 

 12 + חדקא + הגס תכרעמ הריכמל ==
 תועשה ןיב ,06-758264 .םיקחשמ
0 ]| 

 יקחשמ רוכמל וא ףילחהל ןינועמ *
 04-987149 ,ץכ ןולא .ודנטנינ

 + 18א1 םאות ,אד בשחמ הריכמל א
 ,הריכמל ,ןכ ומכ .בשחמל ןחלוש
 תוכלממ לש רפסו 1-4 ףושיכ ירפס
 03-9308018 ,באוי .תילגנאב תוחכשנ

 "ףדמ ללוכ בשחמ ןחלוש הריכמל -*
 ,םענ .תספדמל םוקמו הביתכל
4 

 יובמייגל םיקחשמ רוכמל ןינועמ א
 ,רמוע .תילגנאב תוארוה םע הזיראב
 תבשב אל ,7

 360% 5.25" םיטקסיד ןנוכ הריכמל *
 היזיולט קחשמ ןכו ,18%א1 םאותל
 ,יעור .ןיוצמ בצמב הרייס ספיליפ

 דייקרא ינו'ג
 תורחתמ לבוס ונלש םיפיטה רודמ

 דייקרא ינו'ג לש ואידיווה תטלק :תיניצר
 ,ודנטנינו הגס יקחשמל םיפיט תללוכ

 - ןותיעב רתויב בוהאה רודמה ומכ אלשו |
 תושעל ךירצ המ קוידב ךסמה לע םיאור |

 .הפיאו
 לע דוע םכל רפסל הסננ אבה שדוחב

 דייקרא ינו'ג קליח םייתניב לבא ,תטלקה
 וחלשש םי-\וא/ז2-ל הנתמב תוטלק שמח
 לכ לע רהמ ונל ובתכ .ןוחריל םיפיט
 םסרפנו אשונב תובשחמ/ תורעה/ תובוגתה

 .תכרעמל םיבתכמה רודמב םתוא |
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 ינש + 640% א בשחמ הריכמל *
 סיטרכו םורכונומ + 06004 יכסמ
 תדלקמו 360% םיננוכ 2 ,סלוקרה
 ,המלש .ןיוצמ בצמב ,םישקמ 1
4+ 

 ,ןנח .הגסל םיקחשמ רוכמל ןינועמ *
 רקובב אל ,2
 - 286 םא חול הריכמל
 .טייבהגמ 42 קסיד + 112 0
 04-374731 שדח בצמב

 ,1-2 םיפוקה יא תא רוכמל ןינועמ א
 תוארוה תרבוח + תירוקמ הזיראב
 03-9643855 ,רינ .תילגנאב
 בלושמ 1 ,םאות בשחמ הריכמל
 ןנוכ ,3.5 ןנוכ ,640% ןורכיז ,6
 ןועש ,101 תדלקמ ,ם0נ\ ךסמ ,5
 | תספדמו ילטיגיד תוריהמ
 ,ריפוא .500 0
11" 
 + ןיוצמ בצמב הגס תכרעמ הריכמל
 ,ירוא .םיקחשמ 6 + םיקיטסיו'ג ינש
0 

 ינש + ודנטנינ תכרעמ הריכמל *
 ,לג .תוטלק רחבמו םיקיטסיו'ג
4 
 + 3כ םיפקשמ + הגס תכרעמ הריכמל
 לודג קיטסיו'ג + קיטסיו'ג + חדקא
 06-545596 ,ןתנוהי .םיקחשמ 10 +
 ;םיננוכ ינש ,אד' בשחמ הריכמל
 קחשמה .ילאוד סלוקרה ךסמ ,%
 + תירוקמ הזיראב ,"2000 יצאפא"
 ,לארה יחצ .הכרדה תרבוח
9" 

 2 : הלועמ בצמב א בשחמ הריכמל *

 .ינועבצ 60.4 ךסמ ,קיטסיו'ג ,םיננוכ
 04-236010 ,רנסק יש
 ,יעור .יובמייג יקחשמ 12 הריכמל

6 
 + השדח טעמכ הגס תכרעמ הריכמל
 תועשב .04-226838 ,םות .םיקחשמ
 םיירהצה רחא
 ךסמ + שדח 18א1 /\7 286 הריכמל
 03-9364462 .ץרה הגמ 25 ,0\5
 ינש ללוכ ,א בשחמ רוכמל ןינועמ
 ,לג .קורי גצו הגמ 20 קסיד ,םיננוכ
9 

 : םיקחשמב רוזעל ןינועמ
 ,אוסאאצ 181.גאםו
 סטמפז 4 ,תסו 65 פד 1
 02-343478 ,סוארק יפס .5 5
 תלדה תא םירבוע דציכ עדויה לכ
 רדח ןכיהו הינשה המוקב תנירושמה
 אגא[ 36 א[/4א510%-ב רשוכה
 ,ןהכ ידודל רשקתהל ןמזומ
1 
 - לעושה סוטיט קחשמב הרזע השורד
 ,ןורי !ףוחד ? 9 ךסמ תא םירבוע דציכ
4" 
 םינילבוגב 16 בלשב יתעקתנ !וליצה
 ,לאפר .(םינוקרדה םע ךסמה)
8" 

 .דטיינוי רטס'צנמ קחשמה תא שפחמ +
 04-371089 ,רפוע
 5 טסווק גניקב יתעקתנ !וליצה
 03-9658554 ,ףסא .שימייב יליוובו
 הליבחה םע םישוע המ עדויה לכ

 א

 א

 ןמזומ ,יפונסב בתכמהמ םילבקמש
 ,רמהקוטש ןליאל רשקתהל
5" 
 לש ואצמה םוקמ לע רבד עדויה לכ
 קחשמב םטיצ יאוד ןיד-ךרועה
 ,דעלאל רשקתהל ןמזומ [.התאצ 3
5" 
 קחשמב הרזע שקבמ ןתנ קיציא
 ןומראה תא םירבוע ךיא - דיק סכלא
 03-9241259 ?ןורחאה
 תיב קחשמב עוקת ינא !וליצה
 תא םירבוע ךיא .טראב לש תויורזומה
 ,לאירוא ?ישילשה םוסחמה
1, 
 סילופב קראפב יתעקתנ !וליצה
 03-5561930 ,רימא .1 טסווק
 הגנינ קחשמב הפוחד הרזעל קוקז
 חצנל רשפא ךיא .ודנטנינ לש 2 ןדייג
 רימא ? 5-3 בלש לש סובה תא
 5530762 ,וכלומ
 אא (0881 5 קחשמב יתעקתנ
 06-398705 ,ירוא
 לש ןושארה קחשמב יתעקתנ !וליצה
 אנא .ןושארה בלשב םינוספמיסה
 04-758646 ,בינל ורשקתה
 .תויברעמב 1.020081-ב יתעקתנ
 03-587542 ,ריפוא

 ,םדקתמל ,ליחתמל תוכרע: הריכמל
 .םיריבס םיריחמב ,ףשאלו החמומל
 03-351430 ,ןד
 םינקחש תצובק שפחמ הסונמ מ"הש
 398087 ,יעור .א"ת רוזאב 9-13 ליגב
 תועבג ףושיכ רפס הריכמל
 מ"הש .שדח בצמב יטנאטומשה
 םידליל כ תושיגפ ןגראמ הסונמ
 ךרוצ ןיא ,םולשתב 9-11 ינב
 03-7520815 ,רואיל איבל .םירפסב
 .א"ת זכרמב ןכ8אכ תצובק תנגראתמ
 ךובמ יטילשו םינקחש םישירד
 ,ןמיירד יחצ .13-15 ליגב םיסונמ
5" 
 םיטוהלה לכ םע רשק רוציל ןינועמ
 ((0115515) תואקתפרה יקחשמ רחא
 ןתינ .בשחמל םידיקפת יקחשמו
 םיקחשמה יגוסל םיפיטו תוצע לבקל
 אל .04-455068 ,הטאוג הירא .ל"נה
 תבשב

 6 4] שכ



 המייתסהש ךמצעל ראת

 איבהל ךילעו םידומילה תנש

 ו

 עסמ ?התיבה (םיילילש
 בולישב ביהדמ תואקתפרה

 לע תרדהנ הקיפרגו הקיסומ
 קחשמ ,יליוזל תורוקה

 החפשמה לכל עשעשמו קתרמ

 םימדה ןויגפ

 תירותסימ חצר תמולעת
 ,קרוי-וינב ןואיזומב תשחרתמ
 הסנמ תַמְסרופמ תדקוח הרול

 קחשמ ,ןירותסימה תא רותפל

 81588: תיבמ קתרמ ישלב

. 

 (תהוו6ש ק[ <
=" 4 - 

 - ה 0 ו

 ו: ויפווו
4 " 2 
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 לש ותריטב
 ו ו

 םסרופמה ןעדמה חומ ר"ד

 דמעומ שפחמ םלועב רתנינ

 ותבייש דמעומה .ותדבעמב רזועל
 ויו ול רי יניב

 התא .תושדח תואצמה דציילו

 המיהדמ הקיפרג ??דבל םזאתמ

 .םינוזג 1024 ,םיעבצ 256 לש

 ו: לש דצומ דוע

 האקתפרה

 תולוצמב

 ךילע וז תיגולוקא האקתפרהב

 ץדאה רודכ תא ליצהל תוסנל

 תמייאמה תיגולוקא האושמ

 תת םיפונ בלשמ קחשמה ןילע

 הקיסומ,םימיסקמ םיימימ

 515886 .ףיכ הברהו תידוחיי

 יחה תלצהל הז קחשמ השידקה

 ץראה רודכ ינפ לע חמוצהו

 יל השמתשהו

9 
 - - = ₪07 וש ה-77 -% מ יי

 5 ל

 ממ דחא ,םאהרג
 ותויב םידכמנה

 התייחה 51 4 'נח

 .דוה-ןיבור לש האלפומה הדגאה

 ןות םיביהרמ הקיסומו הקיפרג
 ימימ םיעודי םירתא לש בוליש

 תיטנטוא הקיסומו םייניבה
 .הפוקתהמ -

 הק הר ז.ק חח
 3 תיתוטשמ

 םלגמ התא וז חתמ תיגולירטב

 ןכוסמ חצור שפחמ רשא רטוש

 שמשמ קחשמה ,ב"הראב

 ב יתוטשמ רוטלומיסכ

 דחאכ תויהל רחבנ ,הרטשמ

 .ב"הראב הנשה יקחשממ

 ןשי ןמ] ורן

 4-ללחב עסמ

 ר'גור לש ויתואקתפרה ךשמה

 ,ללחב ויתזעסמו וקליזו

 הרבחה רחא וישופיחו
 קתרמ עסמ ,הדמורדנאמ

 ו

 ו תנו בובה
₪ - 

 הקיסומ םע תובד תועש לש קחשמ

| 

 תוצחל ךילע ,1930 איה הנשה
 תא ליצהל תוסנלו היסא תא

 תא הצחת ,רזנא ןדור לש ותב

 ,תוינוא ,תובכר ,םיסוטמב ןיס

 .טרס ךותמ תוחוקלה הקיפרגו
 תיווח תא ךפוה הז קחשמ"
 "תיעונלוק הזווחל קחשמה

₪ 

 יראל יקחשמ

 יטפו יראל ,םירזוח ם
 םעפהו ,םיחכשנ יתלבה

 הקיסומו ףרוטמ רומוה שוח ם
 .םעפ יאמ םיפי הקיפרנו
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 ואש דדלא וידוטט-בוציע

 --5105764 .לט 69812 ביבא --לח
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